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 זופ רעכיּברָאי עשיפַארגָאילּביּב

 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוו ןשידיי

 { דנַאּב



 רעשיפַארגָאילּביּב רעד ןופ סערדַא

 ;א"וויי ןופ עלַארטנעצ

 ןסיט8ע2ץֿפסשס 1271

 ?ע00481:1680 1מ86ץסטט א8ג1:04680

 ראגומס, ריש, 008ט188484 185



 ןס13--924.9)

 טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיוו רעׂשידיי
 עלַארטנעיצ עשיפַארגָאילּביּב -

 עשיפַארגָאילּביּב
 א'וויי ןופ רעכיּברָאי

 1 9 26 -- 1 דנַאּב

 עטעדנידגעג:ַײנ ןוא רעכיּב :ּבָאגוצ

 1927 ןיא סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ

 1928 / עשרַאװ / עגילרוטלוק גַאלרַאפ



 2141מ:60 מב 8

 860067א8181 8181 160682/1 ?צמ זאפזצזשזש אאטאסש 0

 רלשץס. ,,8ט}?טז-1198 , 102/52868 1928-

 ןרַאלּפמעזקע 1000 ןיא טקּורדעג

 .12 רעקָארט ,ענליוו ,'ּפמָאק ןּוא ןָאטנּויצ .ּב ןּופ יירעקּורד רעד ןיִא טצעזעג
 .22 יקּפילָאװָאנ ,עשרַאװ :?ַאיפַארג , קורד

 60001600 ױש םזט/. ,8112::6 !אסשס}ומאו 2



 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ ןגעוו ןוא ןליצ
 עלַא ןיא ןסַאמסקלָאפ עשיריי יד ןופ גייטשפיוא רעקיטסייג רעד (ו)

 :ַאב עלערוטלוק עיינ ןפַאשַאּב טָאה בושי ןשידיי ןטקַאּפמָאק ןופ רעדנעל
 ןוא סערָאטעמ עיינ קיטיינ ןענייז ייז ןקידירּפַאּב וצ ףיוא סָאװ ,ןשינעפרעד

 טומיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשיריי רעד .ןעמרָאפ עלענַאיצַאזינַאגרָא עיינ
 רעלערוטלוק רעייז רַאפ ףמַאק םעד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןעניד וצ טמוק
 עלַא ןופ גנוציטשרעטנוא רעקיטעט רעד ףיוא סױרַא טקוק רע .עיצַאּפיסנַאמע

 - רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןפלעהטימ ןליוו סָאװ ,םידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 .רומלוק רעשידיי

 : ןייז ףרַאד טוטיטסניא רעכעלטּפַאשנסיװ רעשידיי רעד (2) !

 ,שיריי ןיא טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ רעמנעצ רעד (א)

 גנושרָאפ רעד רַאפ ץנַאטסניא עלַארטנעצ יד -- ייר רעטשרע רעד ןיא ןוא
 ;רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא

 ןפױא רעטעּברַא עייג סא ךיז ןדליּב סע ּוװ ,טרָא סָאד (3)

 ;רוטלוק ןוא טפאשנסיוו רעשידיי ןופ דלעפ
 ?רומלוק ןשידיי םעד רַאפ טקנוּפ-רירטסיגער רעלַארטנעצ רעד (ג)

 .טלעוו ןקע עלַא ןיא ןּבעל
 ,עשירָאטסיה ,עשיגָאלָאליּפ :סעיצקעס 4 ןופ טיײטשַאּב טוטיטסניא רעד (3)

 טגָאמרַאפ םעד ץוח .עשיגָאגַאדעּפ:שינָאלָאכיסּפ ,עשיטסיטַאטס:שימָאנַאקע

 .ייוומ ַא ןוא קעטָאילּביּב ַא ,וויכרַא ןַא ,עלַארטנעצ עשיפַארגָאילּביּב ַא רע
 טוטיטסניא רעד (4)

 ןופ קרעװ ענלצנייא ןוא ('ןטפירשײ) רעכיּבלמַאז סױרַא טיג (א)
 ;ןרעטקַארַאכ ןכעלטפאשנסיוו

 ;ןלַאירעטַאמ עכעלטּפַאשנסיװ טריזיטַאמעטסיס ןוא טּביילק (ּב)
 יד ןיא רעלטפַאשנסיװ עגנוי רַאפ טלַאטשנַא:טיירנוצ א טּפַאש (ג)

 עשידיי יד ןופ רערעל עקירנעמוק רַאפ ,טוטיטסניא ןופ ןגיײװצטעּברַא
 : ;ווײזַאא ןרַאנימעס ןוא ןלושלטימ

 שידיי ןיא ןטעּברַא סָאװ ,רעשרָאפ יד ךיז ןשיווצ טדניּברַאפ (ד)

 ,שיריי ןנעװ ןכַארּפש ערעדנַא ןיא רעדָא טפַאשנסיװ ןגייווצ עלַא ןגעוו
 :רָא ,גנַאג ןיא ןענייז סָאװ ןטעּברַא עכעלטּפַאשנסיװ ןגעוו ייז טרימרָאפניא

 ;ףליהסיוא עקיטייזנגעק א טריזינַאג
 רנַאטשוצ םעד ןגעװ סעיצַאמרַאּפניא טיײרּפשרַאפ ןוא טלמַאז (ה)

 ,רעדנעל עלַא ןיא גנוגעווַאּב-רוטלוק רעשידיי רער ןופ ןעוטפיוא יד ןוא

 צג





 רעירפ טרָאװַא
 ןופ עלַארטנעצ עשיּפַארגָאילּביּב יד ךיז טזײװַאּב ךוּברָאי ןקיזָאד םעד טימ

 םירוּכיּב יד טימ טײקכעלטנפע רעד רַאפ טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םעד
 :ללכּב ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה א"ויי רעד סָאװ סָאד .טעּברַא ריא ןוכ
 רעד ןיא טײקיטעט עכעלטפַאשנסיװ יד ןכעלטיײהניירַאפ וצ ןוא ןעמענוצפיונוצ
 ןלעיצעּפס ןײא ףױא םיּוקמ ַאד טרעװ ,טלעװ ןקע עלַא רעּביא ךַארּפע רעשידיי
 : .עיפַארגָאילּביּב ןופ דלעפ ןפיוא :דלעפ

 5ַאּברָאפ רעד ףױא עלַארטנעצ עשיפַארגָאילּביּב יד זיא ןרָאװעג ןסָאלשַאּב
 טעד ןּבױהעגנָא יז טָאה ןרינָאיצקנופ ,1925 טסוגױא ןיא א"ווי םעד ןגעוו גנוטַאר

 ּבױא .טקיטכערַאּב יװ רעמ ןוא סיורג ןעװעג ןענייז תוקפס יד .1026 רַאונַאי ןטַו
 טיג ןענייז ,ןרַאלּפמעזקעגנַאװצ ןגעוו ןצעזעג ףיוא ךיז ןציטש סָאװ ,תוכולמ ןליּפַא
 ַא ןיא ,עיצקודָארּפקורד רעײז ןופ עיצַארטסיגער עלופ ןײק ןּבעג וצ דנַאטשמיא
 ןעמי ןּביז עלַא רעֶּביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז רימ סָאװ ,רימ ןיוש אטיש5
 ,ןגָארטעגסױא טָאה לכש רעד .טַארַאּפַאגנַאװצ םוש ןייק טינ ןגָאמרַאפ רימ ןוא
 .עייז ןופ עיצַארטסינימדַא רעד ףיוא ןגייל תוכולמ סָאװ ,תואצוה עסיורג יד וצ זַא
 =וצנייא ןעמוקסיוא ךָאנ א"װי םעד טעװ ,ןטוטיטסניא עשיּפַארגָאילּביּב ער
 ַא טיג ןעלטימ עלעיצנַאניפ ערעזדנוא ןגעװ ןוא ;לַאירעטַאמ םצע םעד ןפיוק
 עטלָאצעגטינ טימ טעּברַא רעזדנוא קידנּבײהנָא סָאװ ,טְקַאפ רעד גנולעטשִרָאפ
 ףערטַאּב םעד ןקעד וצ טלעג ןײק טַאהעג טינ ֹוליִּפַא רימ ןּבָאה ןרָאטַארטסיגער
 רעּבָא ךױ ןּבָאה רימ .ךעלטרַאק=רירטסיגער טנוױט ףניפ עטשרע יד ןקורד רַאפ
 רעדיװטעי טריזירעטקַארַאפ סָאװ ,ןוהטּב םענעי טימ ןעמונעג ,ןעמונעג טרָאּפ
 =רעּביא רעד ףיוא טקוקעגסיוא ןּבָאה רימ .ףױרַא-גרַאּב טגייטש סָאװ גנוגעװַאּב-רוטלוק
 יד ןופ טײקיניזטסּוװַאּב רעד ףיוא ,טייז ןייא ןופ רעטעּברַאטימ יד ןופ טייקנּבעגעג
 =עד יד .טרַאנעגּפָא טינ ךיז ןּבָאה רימ ןוא .טײז רעטײװצ רעד ןופ רעגעלרַאפ
 ןײלַא עלַארטנעצ יד--ךוּברַאי ןקיטציא םעד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטקעפ
 ןיא ןיוש ןענייז -- "ןעגנוק רעמַאּב עשינכעט? 'סּפֹוּפ ,מ 'ח ןיא יז ףיוא ןָא טזייוו
 .סױא ןיש יז ןענייז 1925 ןיא ןוא ,רענעלק ךס ַא 1927 ןופ עיצַארטס'גער ױעד
 ,ןצנַאגניא טעמּכ טמַארעג

 רַאפ טַאהעג ןּבָאה רימ .טפ ַאש טינעגטינ ןעװעג זיא העינמ עטשרע יד
 .רירטסיגער יד יײר רעטשרע רעד ןיא ,עדמערּכ ןוכ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט יד ךיז
 סעטסיס=ריציפיסַאלק עלַאמיצעד יד ןֹוא ןקעטָאילּביּב-הכולמ עשיסַירּפ יד ןופ םיללּכ
 :ַארפ יד רעּבָא .טוטיטסניא ןשיפַארגָאילּביּב ןלַאנָאיצַאנרעטניא רעלעסירּב םעד ןופ

 4 עוו ל



 ןטערקנַאק רעודנוא וצ ןעוטפױא עדמערפ יד ןסַאּפוצוצ ױזַא יו ןעװעג זיא עג-

 ,:עיסימָאק עשיפַארגָאילּביּב יד ןּבעגעגּפָא ךיז טָאה םעד טימ .,לַאירעטַאמ ןשידיי
 ּתודוסי ידפ ןעמָאנ ןרעטנוא עיצקורטסניא ריא ןּבעגעגסױרַא 1925 ףוס טָאה סָאװ
 .י"עיצַארטסיגער רעשיּפַארגַאילּביּב רעד ןופ

 .ר ַא פ םעד ןגעװ עגַארפ רעד ןּבעגעגּפָא עיסימָאק יד טָאה טכַא ליפ רעײז
 זיא סעּבַאגסױא עקיסעמרעכיּב ןוא רעכיּב עגונֿב ,עיצַארטסיגער רעד ןופ מעג
 טוט סָאװ רעּבָא .ץלַא ןעמענוצמורַא ןּבערטש זומ ןעמ זַא ,ןעוועג טינ קפס ןייק
 ןרירטסיגער רימ ןלָאז !עסערּפ רעשידָאירעּפ רעד ןופ לַאירעטַאמ םעד טימ ןעמ
 ןענייז ןטנעמוגרַא ?ןעגנוטייצ יד ןופ ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ עקיפיול עלַא ךיוא
 ןוא 29 טקנופ) ױזַא ןּבילּבעג זיא *וסלּכ:ףוס רָאנ ,ןגעק ןוא רַאפ עקיגָאװ ןעוועג

 :(?תודוסיא יד ןֹופ 0
 ערעסערג ןוא ןעלקיטרַא עלַא טַאנסױא ןָא םורַא טמענ עיצַארטסיגער יד

 עשיטסיצילּבוּפ ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,טפַאשנסיװ ןגעװ ןציטָאנ עוויטַאמרָאפניא
 ערעסערג .טרירטסיגער טינ ללּכיךרדּב ןרעװ ,קינָארכ יד ךיוא יװ ,ןעלקיטרַא

 ןרעװ ,טרעװ ןכעלטפַאשנסיװ ַא ןּבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןופ סעירעס

 =ַאנָאקע ,עטכישעג ןופ ןקירּבור יד רעטנוא עיצַארטסיגער רעד ןיא ןעמונעגנײרַא ָאי
 ןרעסערג ַא רַאפ ןטכיז רעּביא ענײמעגלַא טרירטסיגער ןרעװ ןכײלגסָאד .וײזַאא קימ
 ףיוא ,ןלַאירעטַאמ עכעלנע ןוא ןרָאפנעמַאזוצ ןגעוו ןטכירַאּב עשיטנעטיוא ,דָאירעּפ
 ןּבעל ןשידיי םוצ לעיצעּפס ךייש ןענייז ייז ליפיוו

 ַא טנפעעג טָאה ּבָאגוצ רעד טינרעמ ;ןסױא טּביילּב קיטסיצילּבוּפ .יד :ָאולַא
 .ןוא ,סעמעט עשיטסיצילּבוּפ ףױא ןטעּברַא ערעקיטכיו ןריפנײרַא ָאי רַאפ ריט
 .ּפָא יד טזייוו'ס יװ ,ןרָאװעג טצונעגסיוא טיירּב גונעג זיא רשכה רעקיזָאד רעד
 . טײקוװיטקעיּבוס עסיוװעג ַא ןדיימסיוא טזָאלעג טינ ָאד ךיז טָאה סיוועג .52 גנולייט
 . ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא טעּברַא יד ליפיו ףיוא ןוא ,רָאטַארטסיגער םעד ןופ
 =טינ ַא ןעלגיּפשּפָא רשפא ךוּברָאי םעד ןיא ךיז טעװ ,ןענָאזרעּפ ענעדייש רַאפ
 ןטסגנערטש םעד ןופ גיוא סָאד וליפַא רעּבָא .לַאװסױא םעד ןיא טייקכעלטייהנייא
 טלװעַאּב זיא ד צ זיא סע רעכלעװ זַא ,ןעניפעגסיוא טינ סיװעג ָאד טעװ ןקדּב

 ,ךיירגַײװ .מ ,שטיװָאלינַא .י ,ןָאסלעדיא .מ :ןרעהעג עיסימָאק רעשיפַארגָאילּביּב רעד וצ }

 ,ןעזײר .ז ,לַאטנעזָאר .ַא ,רָאטנַאק .מ ,סּפוּפ .מ ,ןיװעל .ּב ,יקסנול .ח ,וָארעזװעי .מ ,יקסנושַאי *

 עיסימָאק עקיָאד יד--.ןושַארטש .י ,(ןעגנוצד רָאּפ עטשרע יד ןיא ןױלּב ךח טקילײטַאּב) טילַאש .מ

 ַא"װצ ,טעּברַא רעשיפַארגָאילּביּב רעד ןופ סעגַארפ עלעיּפיצנירּפ עלַא טלדגַאהַאּב רעטעּפש ךיױא טָאה

 טימ ץנעדנָאּפסערָאק א ןעמוקעגרָאפ זיא ןינע םעד ןגעװ ;ךוּברָאי ןקיטציא םעד ןופ ןַאלּפ םעד ךױא

 רעדילגטימ עקיצנײא .יקצַאש .י ר"ד ןוא רעװָאקירעשט .א טימ טשרקיערעד ,דניירפ עשידנעלסױא יד

 .סיגער יד .גנוצי זיּב גנוצױ ןופ עלַארטנעצ רעד ןיא טעּברַאעגטימ ךױא ןּבָאה עיסימָאק רעד ןופ

 רעּבמעצעד זיּב) ןיװעל .ּב ,(1022 ףוס עיצַארטסיגער.װװרּפ) רעלקעּפ .ַא ;טריפעג ןּבָאה עיצַארטס

 עא י רקיע רעד ןוא (1026 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןטַאנָאמ עכעלטע) סודיּפַאל ,י ,(7

 : .סּפוּפ .מ טריפעגכרוד טָאה ךוּברָאי םעד ןופ עיצקַאדער עשינכעט יד-- ,שטיװ

 'ו .ןטײז עסױרג 8 ;טריפַארגָאטיל ,ןרַאלּפמעזקע 800 ?

 ? עזוז צ



 ,רערעכיז ןוא רעפרַאש ץלַא רעטײװ סָאװ קילּב עד טרעוו בגַא ןוא ;ןרָאװעג
 | .רענעלק ץלַא ןעגנולקַאװ יד אליממ

 ןצנַאג םעד ןרירטסיגער ןגעק תונעט ןעװעג ןענייז טייז רעדנַא ןַא ןופ
 רעשּפיה ַא זַא ,ויטָאמ ןטימ ,עסערּפ רעד ןופ לַאירעטַאמ "ןשיטסירטעלעּבז ג"א
 יד זיא ָאד רעּבָא .קיטעוורענימ זיא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עקיזָאד יד ןופ לייט
 ןוא ,גנידצלַא ןרירטסיגער ָאי ףרַאד ןעמ זַא ,גנאג םעד טימ קעװַא עיסימָאק
 ןלָאז לַאירעטַאמ ןטרירטסיגעררַאפ םעד ןופ ןטעטילַאװק עשירעלטסניק יד ןגעוו
 ו | 1 .םיניבמ ןטּפשמ ןיוש

 ,טקַאפ רעד ןפורּפָא ךוּברָאי םעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןפיוא ךיז טעװ קפסילּב

 רעזדנוא ןיא ןעוװעג זיא ןרירטסיגער םוצ לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד טינ טײװ סָאװ
 ןטפירשטייצ עלַא טעּמּכ זַא ,גנונעקרענָא טימ ןרעװ טנכייצרַאפ ףרַאד סע .תושר

 ַא ;עלַארטנעצ רעשיפַארגָאילּביּב רעד וצ טלָאצעג ןָא סעּבַאגסױא ערעײז וצ ןקיש
 =ײװ סָאװ טרעװ םעד ןיא ךיוא רעּבָא ,רעגעלרַאפרעכיּב יד טימ זיא רעגרע ךס
 ןטלָאגעגּפָא טָאה סע ןענַאװ ויּב ,טייצ ןעמענ טזומעג טָאה סע רָאנ .רעסעּב רעט
 טּפוהרעּביא ,לַאירעטַאמ לייט ןוא ,ווירּב ןוא ןרַאלוקריצ ךרוד ןלעוּפ וצ ץלַא סָאד
 =עגיס יװ טגרָאזרַאּפ טינ טנייה זיּב ןדנוא ייּב ךָאנ זיא ,ןליוּפ רעסיוא ןופ רעכיּב
 רעטייווצ רעד ןופ ןרירטסיגער וצ טּפָא ץנַאג ןעמוקעגסיוא זיא ָאזלַא .ןייז וצ רעה
 ;ןתועט וצ ןליפַא ןוא ןטײקכעלטקניּפמוא וצ ןעגנערּב טזומעג טָאה סָאד ןוא ,טנַאה
 .רענעטלעז ןרָאװעג ייז ןענייז רעטייוװ סָאװ

 ןייק ןָאלעגנײרַא טינ ןרעװ סע סָאװ ,טקַאפ רעד זיא רעטש רעסיורג ַא
 א"וויי רעד .דנַאלסױא ןופ סעּבַאגטױא עשידָאירעּפ ןוא רעכיּב ייר עצנַאג ַא ןלױּפ
 יװ לָאז רע וַא ,םוירעטסינימ.ןרעניא םייּב תולדּתשה עקירעהעג יד ןּבעגעגנָא טָאה
 קורד עלַא ןעמוקַאּב ֹוצ תוכז םעד ןופ ןסינעג עיצוטיטסניא עכעלטפַאשנסיװ ַא
 ךָאנ זיא ,ןּבירשעג ןרעװ תורוש יד ןעװ ,טנעמָאמ םעד ןיא .םַאנסיוא ןָא קרעוו
 .ַאטיג הבושּת עלעיציּפָא ןייק

 ףליהטימ עכעלדנירפ יד טצונעגסיוא א"ווי רעד טָאה ךעלגעמ טײװ יװ
 טנַאמרעד ָאד ןפרַאד ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא -:ןטנעדנַאּפסערַאק עשידנעלסיוא ןופ
 שטיװעשידַאק .מ ,(עװקסָאמ) רענטַאר .ז ,(לַאערטנָאמ) רעּפיז .י דניירפ יד ןרעװ
 רעייז .(עגיר) -ואינש .ז ,(קרָאייוינ) ןַאמקרַאטש .מ ןוא יקצַאש .י ר"ד ,(ווָאקרַאכ)
 טריפ סע עכלעוו ,ןלױּפ רַאפ עיצַארטסיגערײלָארטנַאק יד ןעװעג ךיוא זיא קיטכיוו
 רעווינוא רעקיטרָאד רעד ןיא 'ועירפ) עשרַאװ ןיא קעטָאילּביּבלַאנָאיצַאנ רעד ןיא
 : .רערעל .מ דניירפ (קעטָאילּביּב רעשיטעטיס

 ןופ ,ןשטנעמ ןיא קחוד ןקידנעטש םעד ףױא ןרעװ ןזיװעגנָא ףרַאד ךעלדנע
 ,סיורג ױזַא זיא דלעפטעּברַא ריא .עלַארטנעצ עשיּפַארגָאילּביּב יד טדייל סע ןכלעוו
 ,ןשטנעמ ףניפ --ריפ ןופ טעּברַא עשיטַאמעטסיס יד ןּבָאה טפרַאדעג טלָאװ יז זַא

 ."ןעגנוקרעמַאּב עשינכעט, יד ןיא ,רעטײװ םעד ןגצה עז *
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 יד ײּב .רעטעּברַאטימ ןיא זױלּב טסעפ סעּצברַא שיטקַאפ סָאװ טייצ רעד ןיא
 ךופ עיצַארטסיגער רעד ףױא טכַא עלופ יד ןרעװ טגיײלעג טינ ןעק ןדנַאטשמוא

 ײװ ןגָאז וצ קירעּביא זיא סע .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא "ַאקַיַאדויח ןופ ןוא שַיערּבעה
 =ַאנ רעד ןופ "רפס תירקח רעד םגה םירָאװ ,ןופרעד ןדָאש רעד ויא סע סיורג

 .בעה יא טנכײצרַאפ םילשורי ןיא קעטָאילּביּב רעשיטעטיסרעווינוא ןוא רעלַאנָאיצ
 ַא גנופיז רעודנוא ןופ ןעמוקַאּבסױרַא סיװעג רימ ןטלָאװ ,ַאקַיַאדוי יא ַאקִיַאר
 :ַאילּביּב רעזדנוא ךיז זומ הרירּבתילּב ,ןלַאפרַאפ רָאנ .ּבײלקּפָא ןרעדנַא ןַא לסיּב

 ןיא עיצקודָארּפקורד רעד טימ ץלַא רַאפ רעירפ ןּבעגּפַא עלַארטנעצ עשיפַארג
 ךיוא רָאנ ,עּבַאגפױא עטקעריד ריא וזיא סָאד סָאװ רַאפרעד רָאנ טינ -- שידיי
 םוש ןייק ךרוד טרעװ עיּפַארגָאילּביּב גײװצ רעקיזָאד רעד סָאװ ,םעד ּבילוצ

 רעּבָא ,געװסױא ןַא ןרעװ ןענופעג זומ ָאד ,טגרָאזרַאפ טינ עיצוטיטסניא רעדנַא
 בגַא--.א"װיי ןופ גייטשפיוא ןלעיצנַאניּפ םענײמעגלַא ןטימ טשרע ןעמוק ןעק רע
 לײט ןוא עשִיערּבעה עלַא טעמּכ זַא ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ךױא ןעמ ףרַאד
 עקילַאמליּפ ערעזדנוא ףױא טרעפטנעעג טינ ןּבָאה ןטפירשטייצ עקיכַארּפש רעדנַא

 .עלַארטנעצ רעשיפַארגָאילּביּב רעד רַאפ סעּבַאגסיוא ערעייז ןקישוצ ןגעו ןעגנודנעוו
 =עג טרָאפ שידיײ.טינ ןופ עיצַארטסיגער יד טרעװ ךיז טזָאל סע טײװ יו

 רימ זַא ,ןיילק .ױזַא ןכַאפ יד ןופ ךעלטרַאק לָאצ יד זיא 1026 רַאפ רעּבָא י:טריפ

 .פקידנעמוק יד זַא ,ןפָאה רימָאל ןןבעגוצנײרַא טינ ךוּברָאי שא ײז ןסָאלשַאּב ןּבָאה

 .ךױא זיילב םעד ןיז אלממ ןענעק ןיוש רימ ןלעװ ןרָאי

 -.קורד עקיטַאלּבנײא עלַא ךוּברָאי םעד ןיא ןײרַא טינ ךיוא ןענייז סע

 ןָא ןעמוק סָאװ ,וו"זַאא ןעמַארגָארּפ ,ןשיפַא ,סעיצַאמַאלקָארּפ ,ןפורפיוא יװ ,ןכַאז
 .כיוו ַא רעייז עסַאמ רעײז ןיא ןענייז ןכַאז עלַא יד .א"װיי ןופ ויכרַא ןיא
 יז ,ןטנעדנַאּפסערָאק ערעזדנוא עלַא וצ ךיז ןדנעװ רימ ןוא ,לַאירעטַאמ רעקיט
 ,ןטקעיּבַא עקיזָאד יד ןקישוצ ןוא ןעלמַאז קשה רעמ טימ ךָאנ אּבהל ףיוא ןלַאז

 =ידוװעגרַאז סיורג טימ טריזיטַאמעטסיס ןוא טיהעגפיוא וויכרַא ןיא ןרעװ עכלעוו
 טלָאװ'ס יא :ַאדּכ טינ זיא ךוּברַאי ןיא ןכַאז עלַא יד ןופ תומישר ןּבעג רעּבָא .טייק
 ינָא ןקירעהעג ןײק טַאהעג טינ טלָאװ'ס יא ,ץַאלּפ ליפ רעיהעגמוא ןעמונרַאפ
 ,תלוכיּב טינ ךָאד רימ ןענייז קינייװפליפ שטָאכ ףָאטש סעד ןּפעשסױא לייװ ,דנעוו

 ןוא עשינכעט ענעדײשרַאפ דעּביא ,סױרַא טייג 1926 רַאפ ךֹוּברָאי סָאד
 םעד טול ןטסָאמעג ,1928 טפלעה רעטייװצ רעד ןיא טשרע ,תֹוּביס עלעיצנַאניפ
 ;טעּפש טינרַאג סָאד זיא ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא סעּבַאגסױא ענױזַא ןופ ָאּפמעט
 ךיוא ןּכעגעגוצ רימ ןּבָאה ,רעלעוטקַא ךָאנ ךוּב סָאד ןכַאמ וצ טרָאפ ידכּב רעּבָא
 סָאװ ,סעּבַאגסױא עשירָאירעּפ יד ןופ המישר (1 :1927 רַאפ לַאירעטַאמ לײט ַא
 ןענייז סָאװ ,רעכיּב יד ןופ המישר (9 ;רָאי םעד ןיא ןײגסױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה

 סגטצעל -- .שטיװָאנָאמָאלַאס .ס ױרּכ ןופ טרּפ םעד ןיא עלַארטנעצ יד טָאה ףליהטימ ַא }

 ,ןילכַאר :מ ציצַארטסיגער רעד ַײּב טימ ךױא טעּברַא
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 סיװעג טעװ ךוּברָאי םעד ןופ רערידוטש ןוא רענעיל רעד .רָאי םעד ןיא סױרַא
 / ,ןדירפוצ ןופרעד ןייז

 :ײשרעד ןכָאנ ,טציא זַא ,טּפָאה א"וויי ןופ עלַארטנעצ עשיפַארגָאילּביּב יד
 רעּבעגסױרַא ןייא ןיק ןּבײלּב טינ ןױש טעװ ,ךוּברָאי ןשיפַארגָאילּביּב ןופ ןענ
 עניײז ןקיש טינ טעװ סָאװ ,רעכיּב ןופ רעגעלרַאפ ןייא ןייק ,טפירשטייצ ַא ןופ
 ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םעד ןיא סעּבַאגסיױא

 ,1028 טסוגיו 8 ףופ

 ךיירנייוו .מ
 ןעזייר
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 ןעגנוקרעמַאּב עשינכעט עכעלטע

 =טפַאשנסיוװ ןשידיי ןופ עלַארטנעצ עשיפַארגָאילּביּב יד עכלעוו ,עּבַאגפיוא יד
 ןטשרע םעד טימ ּבױא ןוא .עקַייײװצ ַא זיא ,טלעטשעג ךיז טָאה טוטיטסניא ןכעל
 ,סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןוא רעכיּב ןופ עיצַארטסיגער :עּבַאגפיוא רעד ןופ לייט
 ןענייז ,טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ףױא טעמּכ ןרָאװעג קיטרַאפ רימ ןענייז
 םעד ןופ עיצַארטסיגער :לייט ןטייװצ םעד עגונּב ןופרעד טיי ץנַאג רעּבָא רימ
 .סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןופ לַאירעטַאמ

 *עגסיוא זיא סנטייווצ .תוּביס "עקיגנעהּפָאמואא ענעפורעג:ױזַא יד סנטשרע
 יז ןרעלקפיוא ,רעּבעגסױרַא ןוא רעגעלרַאפ ערעזדנוא ןרעטנימ וצ קרַאטש ןעמוק
 וליפַא ןוא .טעּברַא רעשיפַארגָאילּביּב רענעמונעגרעטנוא רעד ןופ/:טײקיטכיװ יד
 רעד ןופ טעלּפמ ָאק ַא ןופ טיװ ץנַאג ךָאנ רימ ןטלַאה גָאט ןקיטנייה ייּב

 רעד ןיא ןענַאטשעגּפָא רימ- ןענייז סרעדנוזַאּב .שידיי ןיא ַאקידָאירעּפ .רעקידנפיול
 ײכיו רעד קנַאדַא ,ןּבָאה רימ ןענַאװנופ ,דנַאּברַאפנטַאר םעד עגונּב טכיזניה
 ןוא רעכיּב ןופ תומישר עלופ !עװקסָאמ=רענטַאר .ז דנײרֿפ ןופ ףליהטימ רעקיט

 :סיגעררַאפ טינרָאג יװ טעמּכ רעּבָא ןּבָאה ,ןלַאנרושז יד ןופ לַאירעטַאמ םעד
 פַאמ רעד טרירטסיגער ךױא זיא ךַאװש .עסערּפ רעכעלגעט רעד ןופ טרירט

 .עטיל ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לַאירעט
 ןיא ןעמוקעגניײרַא טיג ןצנַאגניא ןענייז סעּבַאגסיוא עשידָאירעּפ לייט סָאװ סָאד

 רעדָא שיטַאמעטסיס טינ ןעמוקעגנָא ןענייז לייט ןוא עלַארטנעצ רעשיפַארגָאילּביּב רעד
 ,טריסַאּפ טָאה סע :טעּברַא רעד ןיא ןטקעפעד עסיורג טכַארּבעגטימ טָאה ,טקיטעּפשרַאפ
 ,ףוס םעד טַאהעג טינ ןוא ןַאמָאר ַא ןופ ּבײהנָא םעד טנכײצרַאפ ןּבָאה רימ זַא
 רעדַא ,ןצנַאגניא ןרָאװעג טנכייצרַאפ טינ זיא ןעלקיטרַא שירעס ַא ;טרעקרַאפ רעדָא
 ,ףוס רעד רעדָא ּבײהנָא רעד ןּבײלּבגסױא טנעקעג טָאה לקיטרַא ןייא ןופ וליפַא
 .טעּברַא יד טרעװשרַאפ קרַאטש ךױא טָאה ןקורדרעּביא ןֹופ עילַאװכ יד
 רימָאל טקורדעג ,גנולייצרעד רעדָא לקיטרַא ןַא זַא ,ןעמוקַאּב טפָא ךיז טָאה סע
 ןרָאװעג טרידטסיגעררַאפ זנוא ייּב זיא ,טַאלּב רענַאקירעמַא ןַא ןיא 1925 ףוס ןגָאז
 ןרָאװעג .טקורדעג זיא לקיטרַא ןַא רעדָא ,1926 ןיא גנוטייצ רעשיעּפָארײא ַא ןיא
 םיא רימ ןּבָאה ןענעכייצרַאפ רעּבָא ,1026 ןיא עקַאט רוקמ ןטשרע םעד ןיא
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 לײװ ,ןרָאװעג טקורדעגרעּביא זיא רע ּוװ ,טפירשטייצ רעד ןיא זױלּב טנעקעג
 :טקניּפמוא עסיװעג ַא .ןעמוקוצ טנעקעג טינ רימ ןּבָאה רוקמ ןטשרע םעד וצ
 לָאצ רעסיװעג ַא ןופ סָאװ ,םעד ּבילוצ ךיוא ןזײװסױרַא ךיז ןעק טייקכעל
 טפָא) יד רָאנ ,סעּבַאגסױא עלַאקָאל ערעײז טינ רימ ןעמוקַאּב ןעגנוטייצ
 .סעּבַאגסױא:טסַאּפ (עטרעדנעעג רעדָא עטרענעלקרַאפ

 יד ןטיּבעג טפָא ךױא ןרעװ ןקורדרעּביא ןטימ ןעמַאװצ :סעּפע ךָאנ ןוא
 ןּבָאה ןדָאּב םעד ףױא .םירּבחמ יד ןופ ןעמענ יד טזײרגרַאפ וליפַא ןוא ךעלּפעק

 רימ ןּבָאה ,ןרָאװעג טקרעמַאּב ןענייז ייז ליפיו ףיוא .ןתועט ןעמוקרָאפ טנעקעג
 ,ןתועט עטקרעמַאּב ןופ המישר רעד ןיא טכיררַאפ ייז
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 ףךיז זיא ,ןּבילּבעגנסױא זיא לײט ַא סָאװ םעד ףױא קידנקוק טינ רעּבָא
 ,ןסקַאװעגרעדנַאנופ ֹזַא טרירטסיגעררַאפ ָאי ןּבָאה רימ סָאװ לַאירעטַאמ רעד
 ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא .ץַאלּפ ןרָאּפש וצ ױזַא יװ ןעלטימ ןכוז טזומעג ןּבָאה רימ זַא
 ,סעּבַאגסיוא עשידָאירעּפ ןופ ןעלטיט ייּב ןעגנוצריקּפָא ןענַאטשעג ךעלטנייוװעג ןענייז

 יװ ןדָאש רעמ ןעגנערּב רעּבָא ןענעק ןעגנוצריקּפָא ,רעּביא טפָא ךיז ןרזח עכלעוו
 =טיט יד רימ ןּבָאה רעּבירעד ןוא ,לַאקידַאר ֹוצ ןדנעווגָא ייז לָאז ןעמ ןעװ ,ןצונ
 לָאז רענעיײל רעד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא טצריקעג סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןופ ןעל
 ןכוז לָאמ סעדעי ןפרַאד טינאלָאז ןוא ןסױטשנָא ןענעק ןײלַא רעקינײװרעמ ךיז
 ,ךוּברָאי ןיא ןעגנוצריקּפָא עז) גנוצריקּפָא רענעי רעדָא רעד ןופ שטײט טעד
 ערעדנַא עקינייא ןוא םישדח ןופ ןעמענ יד ןרָאװעג טצריקעג ךיוא ןענייז סע ,(א8/יז

 רימ .ץַאלּפ קידװעעזנָא ןעגנערּבנייא טנעקעג טינ טָאה ץלַא סָאד רעּבָא ,רעטרעו
 ןוא סעמעָאּפ ןוא רעדיל ןופ ךעלּפעק יד ןּבעג ןופ ןגָאזּפָא ךיז טזומעג רעּבירעד ןּבָאה
 סָאד ּוװ (עטַאד רעדָא) רעמונ ןטימ טפירשטייצ יד ןזײװנָא ןטימ זיולּב טצענערגַאּב ךיז
 ,ךעלּפעק ןייק טינ רּבחמ םייּב ךיוא ןּבַאה רעדיל ליפ זַא טרפּב ,טקורדעג זיא דיל

 ןצעוסיוא ןכָאנ טריפעגכרוד רימ ןבַאה םרָאפער עלַאקידַאר עקיזָאד יד
 ּבױא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה םעדכָאנ ךיוא רעּבָא ,ךרעּב ןגיוּב סקעז עטשרע יד
 עײנ ַא ןבעג ןופ םעטסיס רעקידהליחּתכל רעד טימ רעטײװ ןײגנָא ןלעװ רימ
 ,רּבחמ ןקיּבלעז םעד ןופ וליפַא ,לקיטרַא ,גנולייצרעד רעינ רעדעי רַאפ הרוש

 טָאה ןעמ יװ רעסערג טנעצַארּפ 100 ףיוא ןסקַאװרעדנַאנופ ךוּברָאי סָאד ךיז טעװ
 רעּבירעד ןענייז ןָא (03 יז) 335 גנולײטּפָא רעד ןופ .טלעטשעגרָאפ ךיז ּבײהנָא ןופ

 רעד ,תמא ,ןעמַאזוצ ןּבעגעג רּבחמ ןייא ןופ ןעלקיטרַא רעדָא ןעגנולייצרעד עלַא
 ןענּוװעג רעּבָא טָאה ,טייקכעלקילּברעּביא ןיא ןרָאלרַאפ ןופרעד טָאה לַאירעטַאמ

 ַא טכַארּבעגנײא טָאה גנולעדנע עקיזָאד יד--רקיע רעד--ןוא טײקטקַאּפמָאק ןיא
 ןיא ,ןעגנוגנידַאּב יד ייּב טײקינײלק ןייק טינ רָאג ןיא סָאד סָאװ ,ןגיֹוּב ףניפ
 ,סֹרַא טייג ךוּברָאי סָאד עכלעוו
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 םעטּסיס רעלַאמיצעד רעד טול טלעטשעגרעדנַאנופ זיא לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד

 ( 2840 כ



 רימ ןּבָאה קידנעטש טינ רעּבָא ,(אןא יז ,םעטסיס רעלַאמיצעד רעד ןופ ןעגנולײטּפָא עז}-

 ךיז רימ ןּבָאה ללּכ:ךרדּב .םעטסיס רעקיזָאד רעד ןופ םיללּכ יד ןעמוקכָאנ יונעג טנעקעג-

 ןיא סע רעכלעו ַא ןיא ּביוא ןוא ,ןעלקערּב וצ טינ ליפוצ לַאירעטַאמ םעד טימַאּב
 ןרָאװעג טקינײרַאפוצ יז זיא ,ןרעמונ לָאצ עניילק ַא רָאג ןעװעג זיא גנולײטּפָא

 :ײטּפָא עניילק רַאג ןרָאװעג טלײטעגסױא ָאי ןענייז סע ּבױא .רעקידרעירפ ַא וצ
 =ַאּכ סרעדנווַאּב ַא ןכיירטשוצרעטנוא ידּכ רעדָא ןרָאװעג ןָאטעג סע זיא ,ןעגנול-

 ,(178 יז ,רוטַארעטיל) 8 גנולײטּפָא רעד ןיא לשמל יװ ,גגוניישרעד עשיטסירעטקַאר
 ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ יד טױל ןרָאװעג טריזילַאטעד ןענייז ןעגנוצעזרעּביא יד וו

 ףרַאש ךיז רַאפ טרעדָאפעג טָאה לַאירעטַאמ ױענעּבעגעג רעד ןעװ ,ןַאד רעדָא

 =דַא) 35 ןוא (100 יז ,טכער) 54 ןעגנולײטּפָא יד לשמל יװ ,ןצענערג עטנכיײצעגנָא
 .(100 יז ,טכער וויטַארטסינימ

 ןסקעדניא עסיורג וצ ןריפוצנײרַא טינ ידּכ ,רימ ןּבָאה ןעגנולײטּפָא עקינייא

 טלייטעגרעדנַאנופ ,ךוּב ןיא ןריטנעירָא ךיז רענעײל םעד ןרעגנירגרַאפ וצ ןוא

 יד ייּב ןָאטעג סע ןּבָאה רימ .ווײזַאא 'ג יּב יא טול ןעגנולײטּפָא-ּבוס ענעגייא ןיא
 :ןעגנולײטּפָא

 עסַאמ עסיורג יד ּוװ ,(00 'ז ,ןדי ייּב עגַארפ עלַאנָאיצַאנ) 423.1(=-924)
 עימָאנָאטױא :ןעגנולײטּפָא-ּבוס ריפ ןיא ןרָאװעג טליײטעגרעדנַאנופ זיא ןעלקיטרַא

 ;עגַארּפנכַארּפש .םזינויצ ןוא םזיניטסעלַאּפ .םזיטימעסיטנַא ,הליהק ןוא
 טלייטעגסיוא זיא'ס ּױװ ,(67 יז ,עיצַארגימיא ,עיצַארגימע ,עיצַאינָאלַאק) 32

 םעד  ּבילוצ עיצַארגימיא .עיצַארגימע ןוא עיצַאזינַאלַאק רעדנוזַאּב ןרָאװעג

 ;ןדיי רַאפ ןּבָאה ןגָארפ יד סָאװ ,סערעטניא ןלעיצעּפס
 לַאירעטַאמ רעד ּגו ,(75 'ז ,ןדיי ייּב ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ) 320(-=924)

 ;ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאּב יד טול ןרָאװעג טלעטשעגרעדנַאנופ זיא

 וו ,(159 'ז ,ןדיי ייּב רעטַאעט) 094=(792) ןוא (148 'ז ,רעטַאעט) 2
 ץענערג יד .סעיזנעצער ןוא קיטירק=עטכישעג ןליײטרעדנַאנופ טזומַעג! טָאהימ
 ןענעכיײצנָא יונעג טזָאלעג טינ טפָא ךיז טָאה ןעגנולײטּפָא:ּבוס ייװצ יד טָא ןשיוצ
 סָאװ ,ןעלקיטרַא :סָאמ עלעמרָאפ יד ןרעװ טדנעװעגנָא טזומעג טָאה רעּבירעד ןוא

 ןרָאװעג ןּבעגעג ןענײז גנוריפפױא:רעטַאעט זיא סע עכלעװ טלדנַאהַאּב ןּבָאה
 =סקע עטייוװ טכַאמעג ןּבָאה וליּפַא ייז ןגעמ ,סעיזנעצער גנולײטּפַא-ּבוס רעד ןיא

 ןוא רעדיװ ןעלקיטרַא ;ללכּב רעטַאעט ןופ קיטירק ןוא עטכישעג רעד ןיא ןסרוק

 ַא ןופ ןיײז געמ ,ללכּב רעטַאעט רעדָא ןטסיטרַא ןגעװ ןציטָאנ ערענעלק וליפַא

 =עג גנולײטּפָא-ּבוס רעד ןיא ןרעו טלעטשעגנײרַא טזומעג ןּבָאה ,טרעוו ןרענעלק
 ;ןעװעג טינ זיא געװסױא רעוויטקעיּבָא רעדנַא ןייק .קיטירק ןוא עטכיש

 ,ךוּברָאי ןיא עטסערג יד ןופ ענייא ,(204 'ז ,רוטַארעטיל עשידייו 9
 =ַארד ,עיזעָאּפ ,קרעװ עטלמַאזעג טױל טלײטעג זיא לַאירעטַאמ רעסיורג רעד ּוװ

 .עזָארּפ ,קרעװ עשיטַאמ

 טנכייצרַאפ ןענייז ,1026 ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,רעכיּב ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא

 ( אע 5



 ;טינ ןיוש ןרירוגיפ ןעלקיטרַא עקיזָאד יד זַא ױזַא ,אפוג רעכיּב יד ייּב ןרָאװעג
 ..רַאפ ןענַייז ןעגנולדנַאהּפָא יד ןופ םירּבחמ יד .ןעגנולײטּפָא עקירעהעג ערעייז ןיא

 ,ךוּב ןופ ףוס םוצ רעטסיגער=ןעמענ םעד ןיא טנכײצ

 ךוא ,טרָא ןַא ףוא ףֹּכיּת ןּבעגעג טלַאהניא רעד ויא רעכיּבלמַאז ײּב
 =עגנָא זיא רעהעג לַאירעטַאמ רעד עכלעוו ֹוצ ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאּב יד ןיא
 .ךוּבלמַאז ןקירעהעג ןופ רעמונפױל םוצ קישּפָא ןַא טימ ,רּבחמ רעד זיולּב ןּגעג
  עקירעהעג יד ןיא ןרירוגיפ ךוּבױדנַאל ןופ ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ יד :לשמל

 *נ םוצ קישּפָא ןַא טימ רּבחמ ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא זױלּב ךוּברָאי ןופ ןעגנולײטּפָא
 ןיא ;ןטלַאהניא יד ןּבעגעגנָא טינ ןענייז 1926 ןופ רעכיּב ליפ ייּב ,(40 יז) 8
 ףןרעװ טקיטײזַאּב ךעלגעמ טייוו יו טקעפעד רעקיזָאד רעד טעװ 1997 ןופ ךוּברָאי
 ,טעּברַא:רירטסיגער רעד ןופ ּבײהנָא ןיא טּפױהרעד ,ןטייקירעװש עשינכעט ּבילוצ
 ּןטייו עכלעװ ףיוא ,ןזיװעגנָא טינ לַאירעטַאמ ןטרירטסיגער לייט ייּב ךיוא זיא
 | .טקורדעג זיא רע טפירשטייצ רעקירעהעג רעד ןופ

 ףֵניֵא ןטלַאהניא ןענייז (530 'ז) 1927 ןיא סױרַא ןענייז סָאװ רעכיּב ייּב
  וצ יד טױל טלעטשעגרעדנַאנופ טינ רעכיּב יד ןענייז ךיוא .ןּבעגעג טינ ןצנַאג
 ןופ סקעדניא םעד טימ זױלּב ,ּב"א ןטױל ןּבעגעג רָאנ ,ןעגנולײטּפָא עקירעהעג
 =ָאד רעד טימ לי ,רַאפרעד זיא סָאד .ךוּב ןדעי ייּב םעטסיס רעלַאמיצעד רעד
 *עג עלַארטנעצ עשיפַארגָאילּביּב יד טָאה 1927 ןיא רעכיּב ןגעו הפסוה רעקיז

 ַארּפ-ךוּב רעד ןופ המישר עוויטַאמרָאפני א ןַא ןױלּב ןּבעג טלָאװ
 -עטסיס ןוא גנוטעּברַאַאּב עקידנעטשלופ יד ,1997 ןיא שידי ןיא עיצקוד
 ןופ ךוּברָאי ןיא ןעמוק טשרע טעװ תומישר:רעכיּב עקיזָאד יד ןופ גנוריזיטַאמ
7, 

 ,ןַאד ןדייס ,ןּבעגעגנָא טינ ללּכ ךרדּב זיא רעכיב יב יירעקורד יד
 ,גַאלרַאפ רעד ןזיװעגנָא טינ זיא ךוּב ןכיוא ןעוו

 -רעכעלטנייוועג רעד ץַאלּפ ןרָאּפש ּבילוצ ןיא טַאמרָא פ םעד ךייש סָאװ

 40 רעד ןוא 160 רעד זיא ןזיװעגנָא ָאי .ןּבעגעגנָא טינ ןצנַאגניא טַאמרָאפ2

 רעד ןופ ּפיצנירּפ ןלעמרָאפ ןיא ןטלַאהעג ךיז רימ ןּבָאה טַאמרָאפ םעד ענונּב

 160 ַא רַאפ ןעמונעגנָא רימ ןּבָאה ךיה יד רעטעמיטנעצ 15 זיּב :רעש ןֹופ ךייה

 =ָאילּביּבײהכולמ עשיסײרּפ יד ןופ סודָאמ ןטױל ,40 ַא סלַא--25 ןופ רעכעה ןוא

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןעמונעגנָא זיא רעכלעוו ןקעט

 =םיוא עשידָאירעּפ ,ךוּב ןופ לטיט ,רּבחמ ןרַאפ (* לדנרעטש ַא
 עּבַאגסױא רעשידָאירעּפ ,ךוּב םענעּבעגעג ןגעװ תועידי יד זַא ,טוײװַאּב עּבַאג
 ,םירוקמ ערעדנַא ןופ ןעמונעג ןענייז

 ָךָאנ תועיד' יד זַא ,טזיײװַאּב סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ יד ייּב // ןמיס רעד

 :עֿפַאגסױא רעד ןופ לײט ןלעיציפָא םעד ןופ ןעמונעג ןענייז םעד

 ( אׁשֹו ל



 ,ּב"א ןטױל ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאּב יד ןיא לַאירעטַאמ םעד קידנרדססיוא
 :סָאד ,טנכערעג טינ ןצנַאגניא (ןַא ,ַא ,סָאד ,יד ,רעד) לקיטרַא םעד רימ ןּבָאה
 .דייןיא טלעטשעג רימ ןּבָאה דוי ,דיא .טרַאװ ןטימניא תויתוא עמוטש ןכיילג
 .עיצּפירקסנַארט רעזדגוא ןיא ןּבעגעגנָא זיא סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ייּב ט ָא ט ש יד
 ילוי רָאנ ,יַאלושזד טינ -- לשמל ,םישדח ןופ ןעמענ יד ןכײלגסָאד

 :רָאי ןיא ןענייז ,רעירפ ןופ עטקעדעגפיוא ןליפַא ,ןעמינַאדװעסּפ םוש ענייק
 .ןרָאװעג טקעדעגפיוא טינ ךוּב

 ןופ ,ןענָאזרעּפ ןופ ןעמענ ןיײרַא ןענייז (303 '/ ןעמענ ןופ לטעצכוז ןיא
 ,ןקורד ןוא ןגַאלרַאּפ ,סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןופ ,ןעמינָאנַא

 סּפוּפ ,מ

 4 אשוו ל
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 ךוּברָאי ןיא םעטסיס רעלַאמיצעד רעד ןופ ןעגנולײטּפָא

 םענײמעגלַא ןופ קרעװ 0
 35 ימ טלַאהניא

 (38 'ז) עיפַארגָאילּביּב 1
 (37 יז) טפַאשטנעקײקעטָאילּביּב 2
 =עגלַא ןופ סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ 5

 (37 'ז) טלַאהניא םעניימ

 (39 יז) סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשנסיוו 6

 (43 יז) ןעגנוטייצ .עסערּפ עשיטילַאּפ 7

 קרעװ עטלמַאזעג ןוא רעכיּבלמַאו 8

 (46 ז) טלַאהניא ןקיטרַאנדיײשרַאפ ַא טימ

 (47 ) עיפָאסָאליפ 1

 (48 יז) ףוג ןוא טסייג 4
 ,רעטלע ,טכעלשעג ןופ עיגָאלָאכיסּפ 6

 (49 'ז) ווײזַאא ןומה ,רעקלעפ

 (49 'ז) עיגָאלָאכיסּפ 5

 (50 יז) קיטע ןוא לַארָאמ 7

 (51 ) עיגילער

 (52 'ז} לּביּב 2

 (52 'ז) עיגילער עשידיי 8

 (65 ז) ןטפַאשנסיוװ עלַאיצָאס 3
 (57 'ז) קיטסיטַאטס 31

 (58 יז) קיטילָאּפ
 (59 'ז) עגַארפ עלַאנָאיצַאנ 1

 יב עגַארּפ עלַאנָאיצַאנ 323.1(--924)
 (60 יז) ןדיי

 .ימיא ,עיצַארגימע .עיצַאזינָאלַאק 95
 (67 'ז) עיצַארג

 03 'ז) ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ 9
 ײּב ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ 329(--924)

 (75 'ז) ןדיי
 (83 'ז) עימָאנָאקע עשיטילַאּפ 3
 (84 יז) רעטעּברַא ןוא טעּברַא 331
 ײּב רעטעּברַא ןוא טעּברַא 3314--924)

 (86 יז) ןדיי

 (פו יו עיצַארעּפַאַאק 4

 םזיכרַאנַא ,םזינומָאק ,םזילַאיצַאס 5
 (93 'ז)

 (97 ז) ןדיי ייּב םזילַאיצָאס 335(--924)

 (98 ז)  ןתורישע ןופ עיצקודָארּפ 8

 (וסס יז) טכער 4

 (100 יז) טכער ויטַארטסינימדַא 5

 :הקדצ ןוא סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס 6

 (100 'ז) תורבח

 (102 '/)  גנודליּב ןוא גנואיצרעד 7

 ײב גנודליּב ןוא גנואיצרעד 37(--924)

 (105 'ז) ןדיי

 (117 יז) גנודליּבלושרעסיוא 4

 (ווּפ ימ רעגייטשסנּבעל 9

 (119 י) עגַארפגעיורפ 6

 (120 'ז) רָאלקלָאפ 8

 ( 18 כ



 עיגָאלָאליפ ,טפַאשנסיװכַארּפש 4
 (19 יז)

 טפַאשנסיװרוטַאנ .קיטַאמעטַאמ 8 |
 (126 'ז)

 ןטפַאשנסיוו עטדנעוועגנָא 6
 (125 'ז)

 (ו3ו 'ד) ענעיגיה ,ןיצידעמ 61

 (159 *) טרָאּפס .ליּפש .טסנוק 7

 (143 ') ָאניק 5
 (144 ') קיזומ 8
 (146 יז ןדיי ייּב קיזומ 78(--924)
 (148 ז) / ףעטַאעט 2
 (52 'ז) ןדיי יב רעטַאעט 792(--924)

 (178 י) רוטַארעטיל 8

 ילֵא רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג 9
 (178 'ו) רוטַארעטיל רעניימעג

 (185 יז) רוטַארעטיל עשילגנע 2

 (199 ימ רוטַארעטיל עשטייד 3

 (192 7) רוטַארעטיל עשידעווש 7
 (92 ?) 'וטַארעטיל עשינעד 1

 (192 יז) רוטַארעטיל עשיגעוורָאנ 2

 (192 '/)  רוטַארעטיל עשיזיוצנַארפ 4

 (194 'ז) רוטַארעטיל עשינעילַאטיא 5

 (194 יז) רוטַארעטיל עשינַאּפש 6

 רוטַארעטיל עשיכירג עשיסַאלק 8

 (194 'ז)
 (194 'מ רוטַארעטיל עשידניא 4

 (194 יז) רוטַארעטיל עשיסרעּפטלַא 1
 (194 ז) רוטַארעטיל עשיסור 89121

 (198'ז) רוטַארעטיל עשיסורסייוו 2

 (198 יז) רוטַארעטיל עשיניַארקוא 9

 (ו98 יז) רוטַארעטיל עשירַאגלוּב 891 8

 (98 ז) רוטַארעטיל עשיליוּפ 5
 (199 יז) רוטַארעטיל עשיאערבעה 4

 רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג 9

 (201 'ז) רוטַארעטיל רעשיאערּבעה

 (204 'ז) רוטַארעטיל עשידיי 9
 רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג 9

 (259 'ז) רוטַארעטיל רעשידיי

 (279 'ז) רוטַארעטיל ץעשיּבַארַא 7

 (280 |) רוטַארעטיל עשיטּפיגע 1

 (280 /) רוטַארעטיל עשירַאגנוא 8949ו1

 (289 יז) רוטַארעטיל עשיניפ 4

 (280 ז) רוטַארעטיל עשיזועניכ 8951

 (280 '/) רוטַארעטיל עשינָאּפַאי 6
 (280 'ז/) רוטַארעטיל עשינַאידגיא 7

 (231 י0 עיפַארגָאעג .עטכישעג 9

 (283ו יז עטכישעג ענײמעגלַא 0(9)

 (287 'ז) ןדיי ןופ עטכישעג 924==(9)

 (306 יז) סעזייר ,עיפַארגָאעג 91

 ? א*א 3



 ועגנוצריקּפָא
 .(עיפַארגָאטרָא רעזדנוא ןיא ןּבעגעג ןעניײז סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןופ ןעלטיט יד)

 2 טרָא ןָא--ָא"ָא
 לוש רעײנ רעד וצ ןגעװ יד ףױא -- ןגעוו'דא

 (25 יז
 (20 יז) ךיּב רעזדנוא -- ךוּב"וא

 (15 יס גנונעפָאה רעזדנוא -- פפָאה"וא

 טשערַאקוּב-טרָאװ רעזדנוא -- רַאקוּב טרָאװ"וא

 (26 'ז)

 (16 יז) עשרַאװ-טרָאװ רעזדנוא --- רַאװ טרָאװ"וא

 (26 יז) טשפרַאקוּב-געװ רעזדנוא--רַאקוּב געוו"וא

 (16 יז) עשרַאװ-געװ רעזדנוא --- רַאװ גצװ"וא

 (8 י) ץעלדעש-געװ רעזדנוא -- דעש געװ"וא

 (7 יז רעירוק-טנװָא --- רוק"װָא:

 44 ) עמיטש רעדצנַאשזעװַא -- טש"װַא
 7 יז טַאלּבגָאט רעזדנוא -- לּבט"וא

 טסוגױא --- גיוא

 (20 'יז) םוקפױא -- פױא

 (26 'ז) טייצ רעזדנוא -- טייצ"וא

 .װָאכָאטסנעשטיעמיטש רעזדנוא -- געשט טש"וא

 (12 יז צשרַאװ

 (19 יז) קרָאי:ייניעמיטש רעזדנוא -- י"נ טש"וא

 (9 *ז) םצלעכיעמיטש רעזדנוא -- םעלעכ טש'וא

 רַאי;:ַוָא -- יא

 טַאלּבגָאטנײא -- לּבט"ײא

 (9 יז) לַאנרושז רעטּרירטסוליא -- שז"ליא

 (18 יפ רענַאקירעמַא -- רעמא
 לירּפַא -- ּפַא

 (5 יז) לענַאקירּפַא --- קירּכַא

 רעּבָאטקָא -- טקָא
 (20 יז) ןעטצלויּבלש-גניררעטעּברַא --- לויּב"ּברַא

 (11 )/ טלעװ-רעטעּברַא עײג -- טלעװיּברַא
 (9 יז) עשרַאװ-גנוטיײצ-רעטעּברַא -- רַאװ טצ"גרַא

 לָאטסגעשט.גנוטַײצ-רעטעּברַא -- נצשס טצ"ּברַא

 (9 יז) װָאכ

 ץיװַאנרעשט-גנוטײצ:רעטעּברַא --- רעשט טצי"ּברַא

 (26 יו
 (25 יז) עמיטש:רעטעּברַא -- טשיּברַא

 רעּבעגסױרַא -- גסיורַא

 (9 יז) עמיטשרעטעּברַא-גנואײרפַאּב -- פַאּב

 (20 'ז) עמיטש רעקָאטסילַאיּב -- טשילַאיּב

 טפַאשגסיװ עשידיײ קעטָאילּציּב -- סיװ"דיי"ּביּב

 (27 'פ

 .ָאס ןופ ןעמעלּבָארּפ רַאפ רעטעלּב -- רעטעלּב

 (20 יז) טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק ,םזילַאיצ

 (15 'ז) בקעי-תיּב לַאנרושזנעילימַאפ --- בקעי.תיִּב

 (18 ") טַײקיטכערעג -- רעג

 (7 'ז) טנצמָאמ רעגדָארג --- מָאמ"דָארג

 (14 'פ ךעלעמיוּב עקנינירג -- מױּב"נירג

 (4 ) עקירעמַא-םורד -- רעמַא"ד
 רעּבמעצעד -- צעד

 (10 יפ ךָאװ רענילָאװ --- ךָאװ"נילָאװ

 (8 ד) ןּבעל רעגילָאװ -- ןּבעל*גילָאװ

 (10 יז) ןּבעל רעקסיװָאקלָאװ -- ןּבעל'קלָאװ

 (10 יפ ענליװ-טרָאװ --- טרָאװ
 (10 'יפ גרעּבמעל:טרָאװ -- מעל טרָאװ

 (7 יז סערּפסקע רעװעשרַאװ --- סקצ*שרַאװ

 (7 יז ָאידַאר רעװעשרַאװ --- ָאידַאר"שרַאװ

 (7 יפ גָאט רענליוו -- גָאס"ליװ

 (10 ) טַאלּבנכָאװ רעקװַאלצָאלװ -- לּבװ'צָאלװ

 (10 יז גנוטַײצ רעיּבמעלגַאז -- םצ"גַאז

 ףיתצה םוצ עגַאלײּב-שדוח -- דיתעה םוצ ב"ה

 (14 יד

 (19 ) ןרעטש-רעטַאעט --- ןרעטש"ט
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 רַאונַאי -- בנַאי

 גנַאגרָאי -- ג*י

 (14 ימ רעקעוװ-טנגוי -- קעװ"גוי
 (21 יז לַאנרושז-טנגוי -- שז"גוי

 (14 יז ןטפערק-טגגוי -- רק"גוי

 (25 יז) דלַאװגנוי --- װגנוי

 (19 יז רעטעּברא רעשידײ" -- ּברַא"דיי

 .עמיטש:רעטעּברַא עשידי" -- רַאװ טש"ּברַא"דיי

 (15 יז) עשרַאװ

 -עמיטש-רעטעּברַא עשידײ -- י"ג טשיּברַא"דיי

 (21 יז) קרָאי:וינ

 ןידגעּב:טַאלּבנכָאװ עשידי -- ןידנעּב לּבװ"דיי

 (10 יפ
 (5 'ס ָאיר:טַאלּבנכָאװ עשידײ --- ָאיר לבװ"דיי
 (29 ')  גצּפיניװ-טרָאװ עשידי --- טרָאװ"דיי
 (11 יז) פקָארק-טרָאװ עשידיי -- עקָארק טרָאװ"דיי

 (17 יז) עיפלעדַאליפ:טלעװ עשידיי -- סלעװ"דיי

 (17 יז) דנַאלװילק-טלעװ עשידיי---ווילק טלעוװ"דיי
 (25 יז לַאנרושז רעשידײ -- שז"די
 (17 *"ז) טַאלּבעגַאט סעשידײ -- לּבט'דיי
 (פ יז) פיצארגימע עשידײ -- גימע"דיי
 (6 *) סצרּפסקע רעשידײ -- סקע"דיי
 (25 יז) רעױּפ רעשיד"ײ -- רעױּפ"דיי
 (15 *ס) קלָאפ צשידײ -- קלָאפ'דיי
 (27 יז) ץיגָאלָאליפ עשידײ -- ליפ'דיי
 (19 'פ רעריפ רעשידיי --- רעריפ"דיי
 (3 יד גנוטײצ עשידײ -- טצ"דיי

 (17 )0 = ָאגַאקיס-רעירוק רעשידײ -- רוק"דײ
 (11 *0 קָאטסילַאיּב-רעירוק רעשידיײ---לַאיּב רוק"דיי
 טוטיטסניא רעכעלטּכַאשנסיװ רעשידײ -- א"וויי

 (11 "9 רעקעװ רעזדָאל -- קעװיַאל

 (5 יז טַאלּבעגַאט רעזדָאל -- לּבט*ָאל

 (15 יז עמיטש רעשזמָאל -- טש"מָאל

 (5 *ז) טַאלּבגָאס רענילּבול -- לּבט"ּבול

 (11 'פ רעטעלּב עשירַארעטיל -- לּב'טיל
 רעטעלּב-בוטמוי עשירַארעטיל -- לּבטוי-טיל

 יװער עשירַארעטיל -- יוװער"טיל

 (7 59 3 לַאנרושז:ןגרָאמ --- שז'ָאמ

 (5 'ס טנעמָאמ -- מָאמ

 (11 'פ טַאלּבנכָאװ רעשטירזעמ -- לּבװ"קעמ

 (22 יז) רעטעלּב-בוטמוי סעקינימ י-- לּבטוי"נימ

 רעּבמעװָאנ -- ווָאנ

 (15 יפ ,ןטניװ עײנ -- ןטניװ"נ

 (5 יז) ןגרָאמ רעד --- טַאלּבגָאט עײנ -- לּבט"נ
 קרָאייוינ -- ל"ב

 ֹא

 {8 יז) קָאטסילַאיּב.ןּבעל עײנ -- ןּבעל'נ

 (26 יז) ץיװָאנרעשט-ןּבעל עײנ -- רעשט ןּבעלינ

 (3 ") טַאלּבסקלָאּפ רעײנ -- לּבפ"ג

 (16 יז לוש עײנ -- לוש'נ

 רעּבמעטּפעס -- טּפעס

 (26 'מ טעּברַא ןוא דרע -- טעּברַא"אצ
 (12 יז) עמיטש רעסעלָאּפ -- טשילָאּפ

 (22 יז רעטעלּב רעזירַאּפ --- לּב'זירַאּפ

 {25 יז) טנײה רעזירַאּפ --- סנײה"זירַאּפ

 (12*ז) רעקעװ רעװָאקירטעּפ --- רעקעװ"קירטעּפ

 רָאטקַאדצר רעכעלטרָאװטנַארַאפ --- דער 'יפ

 (15 יז) דנַאל ןוא קלָאפ -- דנַאל"אפ

 {20 יז) קלָאפ ןרַאפ -- פ"ַאפ

 (21 'ו) דנַאּברַאפ --- ּברַאפ

 (17 "מ סטרעװרָאפ --- וװרָאפ

 (15 יװ טנוזעגסקלָאפ -- זעג"פ

 רַאורּבעפ -- ּבעפ

 (5 יז) גנוטײצסקלָאפ --- טצ"פ

 (19 יז) עמיטש:רעטעּברַא עיירפ --- טשיּברַא"רפ

 (17 ז) קרָאי-וינ:טײהיײרפ --- יירפ

 (15 יפ עשרַאװ-טײהײרּפ -- רַאװ יירפ

 ךַאנַאמלַא."טייהיירפ , --- מלַא"יירפ

 (6 ) ןגרָאמירּפ -- מירפ
 (18 יז טנגוי פיײרפ --- גוי"רפ

 (21 יס) טכנוקוצ -- קוצ

 (15 יז) רעטעלּב עשיטסינויצ --- לּב"גויצ

 (3 יז ענליװ.טַײצ -- ליװ טַײצ

 (6 יז) ןָאדנָאל:טײצ --- גָאל טײצ

 (12 "ז) װָאקירטעּפ-טײצ -- טעּפ טײצ

 (18 יז) גנוגעװַאּב עװיטַאדעּפָאָאק -- װַאּב"ָאק
 (27 'פ טרָאװ עוװיטַארעּפָאָאק -- טרָאװ"ָאק
 (24 'ז) טַאלּבנכָאװ רעדַאנַאק -- לּבװ"דַאנַאק
 (23 יז) דײ רעדַאנַאק -- דיײ"דַאנַאק

 (19 ') רוטלוק -- לוק

 (25 יז רעלדָא רעדענעק -- דָא"דענעק

 (16 יפ לארשיל תמיק ןרק -- ל"קק

 (12'ז) ןּבעל רעצלעק ןוא דעמָאדַאר --- ןּבעל"דַאר

 (4 ')  טַאלּבנכָאװ רעירַאזָאר -- לּבװ"רַאזָאר

 (26 'ז) טלעװ צטױר -- טלעוו"ר

 ָארײנַאשז עד ָאיר -- ָאיר

 רָאטקַאדער -- דער

 (24 יז) װָאקרַאכ-ןרעטש --- רַאכ ןרעטש

 (66 יז קסנימ-ןרעטש -- בגימ ןרעטש

 (12 ') סַאלּבנכָאװ רעצעלדעש -- לּבװ"דעש

 (16 יז ןעגגוצָארּכש -- צָארּפש
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 ותועט עטקרעמַאּב
 *דלָאג (סעטַאמ} סקַאמ :ד ,ןע גָאּב .95 *ז

 רעד ןיא טרירטסיגעררַאפ לָאמניײא ןיוש ,.,ןיײטש

 (88 יז) 924==(551) גנולײטּפָא

 לעּב עשטיא 'ר :אנח ,ןיטסוק .122

 892.49 ;ןיא טרירטסיגעררַאפ לָאמנײא ןיוש ,ןוחטּב

 ,(280 יז .ד

 רעד טלעפ :והיע שי ,ריּפַא ס ,125 יז

 ןיא רעטרעװ עשיניאַארקוא :ץיטָאנ רעד ןופ לטיט

 .שידיי

 ַא :ן,א ,ןײטשרוג} .א ןייט ש רוּב .185 יז

 ײַאעט סגדַאפדלָאג ןגעװ רעדנזײר רעשיזױצנַארפ

 -רוג רעטנוא לָאמניײא טרירטסיגעררַאפ ןיוש .רעט

 .(156 יז) .א ,ןייטש

" 171, 

 .ישטשָאװָאּנ

 יב "קובדה, :א ,יק סווערָאמ

 .702 גנולײטּפָא רעד וצ טרעהעג

 סולפנייא המיּבה , :מ .י ,ןא מיינ ,179 יז

 ,792 וצ טרעהעג .ענהיּב רעשילױּפ רעד ףױא

 לָאז סנ רעד :חס פ ,ןַאלּפַאק .179 יז

 .א 024==(702) וצ טרעהעג .טעטילַאצר ןרעװ

 רעד "טקײש, :ס ,גרעּבס נעגצר .177

 .א 924==(702) וצ טרעהעג .רעקיטירק רעטַאעט

 טרעהעג .רעצדיל.רעטַאעט 3 .206 'ז

 רעקצָאק :רזעלא ,ןַאמגרצּצ .223 יז

 .1923 ןיא סױרַא .תוישצמ

 ןקיטולּב ןופ :5 .י ,גרעּבניר ג ,224 +
 .1922--1924 ןיא סױרַא .דלעפ

 ,םירוּפ ןופ קױמ רעד :רעזד ָא ל לדוד --

 .רעטעלּבגָאטנַײא יד ןופ המישר רעד וצ טרעהעג

 :(29 יז)

 .ָאס ןיא ןעדיא יד :י .א קינטישז --

 .1928 ןיא סױרַא .ךוּב רעט41 ,דנַאלסור-טעוו

 *עג .ְךלמה המל ש תמכח רפס ,226 יז
 ,392.4 וצ טרעה

 ײיל ןיא לאיגד ןופ הרוּת יד --

 ,802.4 ֹוצ טרעהעג .בורגנעּב

 -ַא ב גיא ד וד ייּב קישּפָא רעד ,229 יז

 ןַײז ףרַאד (י"ניןטפירש) 250 'ג וצ ווָאט

 ,6 ןיא

 ןטימ רעסקָאּב רעד :ליופ ,קָא לב ,232 *ז

 ,83 וצ טרעהעג .ץרַאה ןכַײװ

 ?עטלעּפוטשעג יד, :ק חצי ,ןעיכ ,241 *
 ,יצכיײלג ןיא (ָאטנָארָאט) 'לַאנרושז ןשידײ, ןיא

 ייפ) "טלעװ רעשידײ, רעד ןיא טקורדעגּפָא קיט

 ,(232 יז) קח צי ,ןעז' ב רעטנוא (עיפלעדַאל

 .ָאקַארַאק רעד :.ב ,דלצפגיורק .281 יז

 ,ּב 892.40 וצ טרעהעג ,לטנַאמ רענצל

 ,ןַאמיירט ש .254 +ז

 .ב3 802.40 וצ טרעהעג .דלעפ

 םוצ קירוצ ;.3 .י

 רעד .ןל א רשי ,ןייט שגע טכיל .267 יז
 וצ טרעהעג || ױזַא| טײקשירידַאנ השמ :לקיטרַא

 .ןײטשנעטכיל ק ה צי

 טרעהעג .סעלױסּפ ;מ ,ןָאטר עב לא .280 יז

 יד 892,40 וצ

 ןופ ידע שזד ,יטרומַאנשירק .291 יז

 .891.4 וצ טרעהעג .ןמיה ַא

 ןעלַאירעטַאמ עײג :י ,ווָאניל ק 287

 ןיא גינעק ןעשידיא ןעשירַאדנעגעל םעד ןעגעו
 ,0-=(924) וצ טרעהעג .להַאװ לואש--.ןעלױּפ

 .ןטנעדוטס ןשידײי ןופ תוצידי .320 *

 *גײשרַאװ עלַא סױל ,דנַאלשטַײד ןיא דנַאּברַאפ

 ,1026 ןיא ךָאנ סױרַא ןטייקכצל

 .ַאזיגַאגרָא.לוש צשידיי .353 יז

 יד :נ"א טרירטסיגעררַאפ לָאמנײא ןַוש .עי צ
 .(372 יז) ץנערעפנָאק.רערעל עשידיי עטײװצ

 סױרַא .קיטירק :ח ג ,גרעּבגייטש ,6

 :/126 ןיא

 ףעֹּב דרַאשיר ,ןַאמּפָאה טָאטשנָא ,407 יז

 ,דרַאשיר ,ןַאמּפָאהירעּב :ןַײז ףרַאד

 4 אתןוז ל





 ןוא סעּבַאגסיױא עשידָאירעּפ
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 עשידָאירעּפ
 יַאווגורוא

 :נָאמ ןיא טַאלּבנצכָאװ רעשידיא ,ןעּבעל רצזנוא
 "וא ןיא גנוטײצ עשידיא עגיצנייא .ָאעדיװעט

 'גסױרַא .װָאנילַאמ .י 'דער .ג"י 2 .יַאװגור

 .402460 ."ןעּבעל רעזנוא , עװיטַארעּפָאָאק

 חטת26/ 1:606ת", סטמהץקנַײט 1692, 1/0ת-

.46371660 11 

 עניטנעגרַא
 :ךעלגעט

 .טלע .סערַײא סָאנעוּב ,גנוטייצ ששידיא יד

 ןיא גנוטײצ עשידיא עטסטײרּפשרַאפ א עטס

 1ז. 540118/ רָאטקעריד .ג"י 12 .עקירעמַא-דיז

.7 
11 1018:10 18/8618, 1,262 831, 

1 8608 4168, 

 לָאמ 7 טניײשרעד .סערַײא סָאנצוּב ,עסערּפ יד

 =ַארעּפָאָאק רעטעּברַא 'גסױרַא .ג'י 9 .ךָאװ ןיא

 .26056238 .*טסצרּפ יד, צוויט

 01 תע0886;} 608854611 3005

 ן) 168,

 :ךעלטנכעוו
 .סערַײא סָאנעּב ,טרָאו רעטעּברַא סָאד
 "רַא ןיא 4ןויצ ילעוּפ} ,ּפ .ק ,י רעד ןופ ןַאגרָא

 : .277440 .ג"י 5 ,עניטנעג

 008 םעטס+סע רעסעפ) 721626ו/ (2

.4168 806208 ,2623 11 

 .עװ .סערײא סָאנעוּב ,טסנרע ןוא ראמוה

 סעּבַאגסיוא
 עלַא טניישרע .לַאנרושז רעטרירטסוליא רעכילטנעכ
 .19 28 .גָאטיײרפ

 ן22 יינַאי--1 ינ)

 ןזטעמס/ טמ 1/מפו6 2161 (2

 ן} 2719, 836808 441/684

 ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיא ןופ ךָאװ יד
 סָאנצוּב ,עניטנעגרַא ןיא רעטַאעט=סקלָאפ
 .עיסימָאק:רוטלוק רעד ןופ טריגַאדער .סעריײא
 ,םענײא ןדצי לָאצּפָא ופ ירפ טקישעג טרעװ

 ןײז ךעלטפירש רעדָא ךעלדנומ טצעדלעמ סָאװ

 ,"לַאצדיא , רעטַאעט ןיא סערדַא

 ן14 יטּפעס--1 'נ|

 1628 56זמ2מ2,} תה/גמה 4260 8

1 4168, 

 .סערייא סָאנעוּב ,ךָאװ=סלעדנַאה עשידיא יד
 .יא רעד ןוכ ןעסערעטניא יד רַאפ טפירשנעכָאװ

 ךא עירטסודניא ,ץרעמָאק ,עיצַארעּפָאָאק רעשיד

 -רָא רעלעיצרעמָאק רעגיצנייא רעד .רוטלוקירגַא

 טניישרע .ַאקירעמַא:דיז ץנַאג ןיא שידיא ןיא ןַאג

 .יקסנַאשלָא .ּב רָאטקעריד .ג"י 9 .גָאטײרפ עלַא

0,., 

 1,ג 5688 60010610181 18:261112  םזמסי

 ן| בםשעס 1876, 806808 ,41/684

 ,עיציפָא .סערייא סָאנעוּב ,טלעוו עשידיא יד
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוּכ ןַאגרָא רעל
 .ןָאיסימָאק-סערּפ ַא ןוכ טריגַאדער .עניטנעגרַא ןיא

 .20940 .ג"י 0
 0 1615086 30610/ .?טסטנגגמ 1646,

-41168, 806205 151 

 =ֵצוו .סערייא סָאנעוּב ,ךַאל'םינּפ ןוא רע'םינּפ

= 5 



 עלַא טניײשרע .לַאנרושז רעטרירטסוליא רעכילטנצכ

 רעניטנעגרַא שידיא 'גסױרַא .ג"י 4 .גָאטײרּפ

 .200498 .טפַאשלצזעג גַאלרַאפ

 06 4 טו י/816ת1 (2

 1 2719, םטסתס8 4168

 עגיצנייא ,ָאירַאזָאר ,טַאלּבנעכָאװ רעירַאזָאר
 .לַאװרַאפ-רָאטקַאדער .עּבַאגסױא עשידיא עלַאקָאל

 ?עלפ .י ףרוד טעדנירגעג .יײרעדנעש .מ ,י רעט

 .952652 .ג"י 3 ,רעכ
6 2105 18:201108(3 5010808010 

 {ג1 162, 8088410.

 :עלטנכעװ .סערייא סָאגצוּב ,ןרעטש רעטיור=

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ַאּב ןַאגרָא רעכ

 6 ,עניטנעגרַא

 , ןןזיװעגנָא טינ גנַאגרָאי)

 110116/ 81ס/מ, 10518008 081008 1525,

 ןננ) 5. 16ט1890מ, 836208 8168

 :ךָאװ ַא לָאמניא יו רענעטלעז
 :בייא .ַאדענַאשזעװַא ,עמיטש רעדענַאשזצעװַא

 ?לוק יד טעמדיװעג צּבַאגסוא עשידיא עגיצ
 ךפ ןעסערעטניא עכילטפַאשלעזעג ןא עלערוט

 ןדצי 15 ןא ןעט.1 םעד טניײשרע .ַאדענַאשזעװַא
 .ליטש לעונַאמ !גסױרַא ןוא ידער .ג"י 3 .טַאנָאמ

 .90 = 41 .,ןַאמ

 18 שס8 06 .4876122602, 5021202 189,

0011806084 4 111 

 ןפ ןַאגרָא .סעריײא סָאנעוּב ,רָאיטקַא רעד

 ,3074 40 ,עניטנעגרַא ןיא ןיירַאפ ןרָאיטקַא ןשידיא

 |28 יטּפעס (רעטצעל) 9 'ג }29 ינוי--1 4)

 ןה| !881?סע, 1,81102 430, 806208 141/684

131 

 ?רושז-שדוח ,סערַײא סָאנצוּב ,עקירעמַא:םורד

 .ןגָארפ-רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ- לַאנ

 .בורד, גַאלרַאפ 'גסױרַא .ןײטשָאלּב ,ה 'דער

 ,182420 .?עקירצמַא

 ןרַאונַאי--! 'נ|

 2060 206ע10466) , ,038 249,

,4165 866208 41} 

 .רִא .סעריײא סָאנעוּב ,רעטעּברַא לּבעמ רעד

 ,צירטסודניא לּבעמ ןופ טַאקידניס-:רעטעּברַא ןופ ןַאג

 .297441 {|ןזיװעגנָא טינ גנַאגרָאיו

 460108 00סע6ע2,! 2101 855 98

 יג / אעספ.

 .שדוח רעטרירטסוליא .סערייא סָצנעוּב ,ןעּפ יד

 .27 636 .ג"י 2 ,לַאנרושז

 ןיײארַאפ ץופ ןַאגרָא ,ךעלטנכעוו--18 'נ ןופ}

 ןעניטנעגרַא ןיא ןטַארעטיל עשידַײ ץפ
 תז ?סמ , 420062298 309, 8608 4168,

 יו
 ,רָא .זעגנימָאד ,רָאטַארעּפָאָאק טסינָאלָאק
 .ַארצּפָאָאק דַאדיעסָאס ,לַאנומָאק ָאדנָאפ ןופ ןַאג

 ןג"י 8 .ןזיװעגנָא טינ גנאגרָאי) .ַאלָאקירגַא ַאװיט
4. 
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 ןצו ןצתשיס 161084

 רעד ןופ ןַאגרָא .סערייא סָאנעוּב ,ןָאפ עטיור

 : ,20.40 .ג"י } .עּפורג ,מָאק .דיא

 00146 תסמ, 1610:18(6 2485 6358
 1 4184 שא

 רעכעלטַאנָאמ ,סערייא סָאנצוּב ,ןעגנוּבערטש*

 .עגסױרַא ,לַאנרושז רעשיטסיצילּבוּפ-שירַארעטיל
 יַאיּב .ג .ח רטנעצ רוטלוק .צַאנ םעד ךרוד ןּבעג
 .ג"י 1 .עיסימָאק:רוטלוק רעד ןרפ טריגַאדער .,קיל

 אש. 87
 8ועססטמאשסמ, 1/0מ6085 035 8

,4105 : 

 1 ן!027 ,2 ימונ טון

 ;טפָא יו טסואווַאּבמוא
 1 ןל| ליװסזָאמ ,ענוּבירט יד*

 לארשי:ץרא
 :ךעלטנכעוו

 ,ג"י 1 .ּביבא-לּת ,תועידי י"אּפק*

 .21428 .דנָאפ-רעטעּברַא ַאניט

 ןרָאטַאטָאר ַא ףױא טקורדעג}
 ףתס 2210656046 3001:4619 ?טמס 2, 0:

 211 8, 15, 161-אשנש.

 :ךָאװ ַא לָאמ ןייא יו רענעטלעז
 ,דנָאפ רעזנוא

 ?סעלַאּפ

 רעד ןופ ןיטעלויפ .םילשורי

.4( 



 דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןעשידיא םעד ופ ָארויּב-טּפױה

 ,29430 ןןזיװעגנָא טינ גנַאגרָאי) .םילשורי ןיא
 ןגו ן

 .םילשורי , ץנעדנַאּפסערַאק לארשי:ץרא
 צוויטיקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא

 ןיא לארשיל תמיק ןרק ןוכ ָארויּב:טּפױה םעד ןוא

 ,2 630 .ג"י 5 .םילשורי -

 {1 ןרעּבָאטקָא 1--49 '3)

 ןכ ןַאגרָא |ןזיװעגנָא טינ טָאטש} ,סיורָאפ

 .(ןרעטגימָאק ןוכ עיצקעס} .ּפ .ק .פ ןוכ .ק .צ

4. 
 61 ןילוי--2 2 =

 עיגלעּב
 .מוא .לעסורּב--ןעּכרעװטנַא ,עסערּפ עשידוי

 .ירּב !גסױרַא // .ג"י 2 .טַאלּבנעכָאװ שיאײטרַאּפ
 .3274 20 .שטיװָאּבָאקַאי רעד

 124 010886 9טנעס, תטס '41611186 43,

 1 /  {אמטסעפ}

 ליזַארּב
 :ַאטז עד ָאיר ,טַאלּבנעכָאװ עשידיא סָאד
 :ער .ג"י 4  .גָאטײרפ ןעדעי טנײשרעד .ָאריענ

 ,28 2.3  .ןַאמפיוק ןרהא :רעּבעגסיורַא-רָאטקַאד

 0 86ע1802110 181:201108 תהטג ט82/

 120 .תמ| 04, 210 06 98מ61104

 דנַאלשטיײיד
 ןַאגרָא .ןילרעּב ,עיצַארגימע עשידיא יד

 "ידגימצ,} דנַאּברַאפ-עיצַארגימַע ןשידיא םנופ

 .165625 .ג"י 2 .(?טקצר

 016 00601506 .0ע018/2110מ, 1:0620ש-

 ןי"װ ץנוש 1, םסמוומ ׂש. 62.

 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .ןילרעּב ,תועידי:יטרָאז
 הכאלמ רַאפ דנַאּברַאפ םנופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ

 .230690 .4"טרָא,;} ןדיי ַאּפ טעּברַא:דרצ ןוא
.90 0101050:2886 ,"010 662611868816 

 51 ם0:1ומ רשי 87.

 עקידפַא-םורד
 ינײא רעד .גרוּבסענַאהָאי ,רענַאקירּפַא רעד !

 ףיפ לַאנרושז רעכילטנעכעװ ,רעשידיא רעגיצ
 ,ג"י 16 .טפַאשנעסיװ ןּוצ רוטַארעטיל ,קיטילָאּכ

,2 
 ףמס ח!ץ1סהמ 966ו8מ ר0011467, 2. 0:

 ן2 םסא 4205; 9088ממ080טװ9.

 - עיקַאװָאלסָאכעשט
 .מוא .שטַאקנומ ,טַאלּבסקלַאֿפ עשידוי סָאד
 *ײרפ ןעדעי טנישרע .טַאלּבנעכָאװ שיאַײטרַאּפ
 .312647 .ג"י 2 .גָאט
 088 9ט01פ5086 (014801260/ 629

 11 ט1. {, 2001:406004

 :ןָאפ .שטַאקנומ ,טסירַאמוה רעשטַאקנומ

 9 ךָאװטימ ןעדעי טנײשרע .סײװ גילעז רשא

 : ,24992 .ג"י
 10018618 2סנתהז, טטש2ע-8, 3, 1/ט0מ1:808יו

 ןנ)

 | עטיל
 : ךעלגעט

 רעד ייּב טניישרע .ענוװָאק ,עםיטש עשידיא יד

 ,שטיװָארעזײל .א .י ןוכ טעּברַאטימ רעטסטנָאנ

 ףײטשניּבור .ר ןוא ןָאזניבָאר .י ,ןַאמנײלק ,מ

 .ג"י 8
 2צ760ט 221825, 02051216008 5, 28ט0מ88-

 שה

 -סקלָאפ עקיגנעהּפָאמוא .ענװָאק ,גָאט רענוװַאק

 יגסורַא .ןַאמגניז ,ל 'דער 'פ // .גנוטייצ עכעלמיט

 .320.45 .ןַאמגניז ןוא קַאּב

 שוא -- (רעטצצל) 77 'נ 130 לירּפַא --1 +)

 |25 טסוג :

 ןסעמסע 109, 20026181010 2-96 42,

1 11 888. 

 "דער // ג"י 1 .ענװָאק ,טייצ רענווָאק=

 .9414 490 .ץָאג ,ש יסױרַא

 15 זיּב 1025 רעּבמעצעד 20 ןופ ןענישרעדו

 {ןרעמונ 110--1926 יַאמ

 141 ןגנוליײטטימ עטַאװירּפ}

 :ךעלטנכעוו
 ישיטסינויצ חכ ןַאגרָא - .ענװָאק ,געֹװ רעזנוא

4 5 2 



 .ג"י 4 .קנַאדעג ןשיטסילַאיּצָאס

258 1886118, 845480. 

 8664. חנזטּפט 1661145" ,/ 1004810 906 19,

 ן551 1:8108258,

 ,ײצ עכעלטנכעװ .ענװָאק ,ןּבעל רעטעּברַאפ
 .922448 .ג"י 1 ,גנוט

 !גנולײטטימ עטַאװירּפ}

 רָאטקַאדצר //

151 

 טינ גנַאגרָאיו .ענװָאק ,גנוטייצ רעטעּברַא

 {17 רעּבמעטּפעס ןופ (44) 4 'נ .ןזיװעגנָא

 .52648 13. 2:8/482146 *גסױרַא-ידצר //

 11, 21:82811ס, 1:04810 120, 42800825.

1 

 :צלָאה ר"ד ידצר} .ענװַאק ,ןּבעל רעשידיא=
 ןלארשי יריעצ א לארשי תדוגַא 'גסױרַא .גרעּב

 {51 ןגנולײטטימ עטַאװירפ|}

 .ַאלַאפַאר .ח 'דצר // .ג'י 6 .צנװָאק ,סייבנ

 .עטיל ןיא ײטרַאּפ:סקלָאפ עשידיי !גסױרַא .שטיװ

2,. 

 014686ש6 1 זזא8187 ,

 1 הממ 88,

 חשש 5

2 

 :טפָא יו טסואווַאּבמוא
 .עז ידצר| .ג'י 1 .ענװָאק ,גנוטייצ רעזנוא=
 ןןרעמונ 3 ןענישרעד .ןײרַאפָארּפ !גסױרַא .לעט

 1401 ןגנוליײטטימ עטַאװירּפ}

 יגסױרַא .ּבױרט 'דער} ,צענװָאק ,ףור רעזנוא*

 ןצ*צ תודחַאתה

 יו ןגנוליײטטימ עטַאװירּפ}
 ןשטיװרוג ידער} .ענװָאק ,הכאלמ לעּב רעד*

 1 ןגנולייטטימ עטַאװירּפ}

 רעד ןופ עּבַאגסױא} .ענװָאק ,עמיטש:טנגוי*

 ןטנגוי ,ס .צ

 {גנולײטטימ עטַאװירּפ}

 דנַאלטעל
 : ךעלגעט

 עשיטַארקָאמעד עכעלגעס .עגיר ,קלָאּפ סָאד

 .יקצַאל .װ ןוכ עיצקַאדצר דפד רצטנוא ,גנוטייפ

 .לצז .מ *דצר // .ג"י 7 ,ןַאמטכעש .י ןוא ידלָאטרעּב

 ,33 432 ."קלָאפ ןרַאפ , 'פ !גסױרַא ,שטיװָאנַאמ

 הרושנּפָאק יד ךיז טָאה רָאי ןפ ךשמ ןיאְו

 א

 סנ

 ּופ טעדנירגעג גנוטַײצ ..., :ףױא טרעדנעעג
 ן"ףַאר בקעי ןוא רעקעּב םהרבַא

 ן43| 05 2018  ש0600119618 5, 2184.

 ,לקניפרָאג .צ 'דער יפ // .צגיר ,ןגרָאמירפ

 .840689 ."ןגרַאמירפ , יזעג:סגַאלרַאפ 'גסױרַא
 {17 רַאונַאי--1 'נ)

 890, אעענזמסעפמ", 221/םגטט 1618 57,

014 1351 

 :ךעלטַאנָאמ
 ,רושז |רעכעצלטַאנָאמ| .עגיר ,רעטַאעט רעזנוא

 ,ער רעד רעטנוא טסנוק ןוא רעטַאעט רַאפ לַאנ

 .152622 .םױּבנעזָאר .י ןופ עיצקַאד

 ןיצעד--(רעטצצל) 2 +נ ,'וװָאנ--1 'נ}

 6. 8026ת08מ, 21025 1612 7, 42. 6,

 {פו 108.

 ;טפָא יו טסואווַאּבמוא
 .ַאמרָאפניא רעשידָאירעּפ ַא .עגיר ,ןייטעלוּב
 ןזָאלעגסױרַא ,לטצלּב סנָאיצקורטסניא א סנָאיצ

 .220637 .דנַאלטעל ןיא *ץולחה, זּכרמ םַאּב
 בָאריּפַאש ַא ףױא טקורדעג .21 ינַאי--2 ')

 1 {ףַארג

 דנַאלגנע

 : ךעלגעט
 ,927480 .ג"י 12 .ןָאדנָאל ,סעינ דנעבָא
 ףךמם6 966158 1טטסתםומת גאסשפ/ 5

 ן+| רט8160082061 86., 1060 2, 1,

 .ןָאדנָ ,סערּפסקע ןוא טסַאּֿפ עשידיא

8. 

 ןֿפ יטְקָא--1 יו
,61660 2188 848 0050 1661598 

 ן45} 17 16602001, 1:0060ת8 2, 1,

 ,סערּפסקע רעשידיא רעד

 .43 423 ןןזיװעגנָא טינ גנַאג

 ןרעּבָאטקָא ןיא ןיײגוצסױרַא טרעהעגפיוא}

 )0188 תצקעס95, 89 (0011/0016121 844

 {ס1 1:0084004 2. 1,

 *געט עשידיא עדנעטײל יד ,ןָאדגָאל ,טייצ יד

 .רָאיו .ןָאדנָאל



 .רעײמ סיררָאמ 'דצר .דנַאלגנע ןיא גנוטייצ עכַיל

 .44687 .ג"י 5

 ךםס 166188 '!1זמספ, 325 1

 111 4086, 1:0400מ 2, {.

 :ךעלטנכעוו
 .גײא יד .ןָאדנָאל ,דניירפ:נעילימַאפ רעד
 ןיא גנוטַײצנעכָאװ עשיאײטרַאּפמוא עשידיא עגיצ
 ,ג"י 6 .גרעּבנײװ .ּב ןופ ןעּבצגעגסױרַא ,דנַאלגנע
2 

 180 לירַּפַא ( רעטצעל) 195 ינָו

 8, 1061806/8) 128, םזןסע 1:2264

 {1 1:08600מ 2. };

 ךיירטסע
 ;טפָא יװ טסואווַאּבמוא

 .ןיו ,טַאלּבסקלָאפ רעניוו=
 ןגנולייטטימ עטַאװירּפ|

 .ג"י 10 .ןיי ,טסָאּפנעגרַאמ עשידיי=

 1541 ןננוליײטטימ עטַאװירּפ}

 : .חולפ
 (עּפורגטנגוי:לארשי:תדוגַא רעד ןופ רעטעלּב}

 151 ןגנולײטטימ עטַאװירּפ}

 ןליוּפ

 .ךעלגעט
 טנװָא עשיאײטרַאּפמוא ,ענליװ ,רעירוק טנװַא

 .יקסנעזדָארג .י .א 'דער // .ג"י 9 .גנוטַײצ

 .546 44 .לַאטנזָאר .רּב ?גסױרַא

 = 1464. 0068/ !גטצ)סע" , 106210168 ?7} |
.0110 11 

151 

 דָא

 .ָאּפ רעגיגנעהּפָאנוא .זדָאל ,טַאלּבגָאט רעזנוא
 .ג"י 2 .ןַאגרָא רעשירַארעטיל ןוא רעשיטיפ

 .12881 085140016102 !גסױרַא ךוא 'דער יפ //

3559. 
 ןןעניישרעד טרשהעגפיוא}

 ײטמ2סז ':080180" ; 2104ע1:01/818 20, 1,042.

 פד
 .ג"י 4 .עשרַאװ ,גנוטײצסקלַאפ רעזנוא
 ,872492 ,52. 29816100זמ !גסױרַא.'דצר //

 7 ל

 יונ ןט1 סעד טנײ 817 ,רעטצעל) 15 '11
 {12 ינַאי--(רעמ
 זטמעסי 11011:508) 1109, 8192. ת0024. 27,

 ן55| גאסוטס1וק1ס 7, 1088288.

 יפ |/ .ג'י 8 .צנדָארג ,טנעמַָאמ רענדָארג
 ,27487 .0. 68:001811 ידצר

  טםעס0מסע 1/000600", 5424 0024. 294
 {59} תסעמ1מ1:83948 18, 6106ת04

 ן1005 גנַאגרָאי רעטשרע} .עשרַאװ ,טנייה
 א 211:61821ס)מ ירַא .2. (6810101:1 ידצר //
8. 

 ז:118) 7 , 812, 0029, 02 רע 8:5288

 יו
 !גסױרַא // .עשרַאװ ,סערּפסקע רעװאשרַאװ
 זי 60100668 'דער 'פ ןוא

 גיד ן28 'גיוא---! '1}
 תחס6, חטק8ע8280/ זנאקעס857, 2148 1,

 {611 יט/21:52884

 טַאלּבגָאטימ .עשרַאװ ,ָאידַאר רעװאשרַאװ
 .יקצולירּפ יבצ 'דער // .ג"י 9 .טנעמָאמ ןפ
 .?עסערּפ עשידוי , טפַאשלעזעג-סגַאלרַאפ *גסױרַא

,.,.,7 
 טע282, 8610 , 11816/41 38, 6080828ז8.

 ןי| א

 עשידיי עקיגנעהּפָאמוא .ענליװ ,גָאט רענליוו
 יגסױרַא .ןעזײר ןמלז 'דער // .ג"י 1 .גנוטַײצ
 : ,557480 .ןינוק .א
 טקננמס+ 1008, 28י08138 32; 3/11204

1 
 הירפ רעד ןיא טניײשרע .גרעּבמעל ,טַאלּבגָאט
 / !ךער יפ // .ג"י 25 .בוט םוי א תּבש ץוח
 טפַאשלעזעג:גַאלרַאפ ?גסױרַא .1)34:401 +44

 .359440 ,זד080186שז

 ןרעּבמעטּפעס ןיא ןעניײשרעד טרעהעגפיוא|}

 {64) ש10901866", 11מ4690 7, 1תטסשי

 יעטניא יד רַאפ ןַאגרָא-לַארטנעצ .עשרַאװ ,דֹוי

 טנישרע .םוטנעדוי ןעשיסקָאדָאטרָא ןופ ןעסער

 יגסױרַא"דער // :ג"י 8 .גָאט ןעט:2 ןעדעי

 .425649 .92, 8, 18זמ/תס
 יּרעְר 'פ .ךעלגעט טנײשרעד 1 'װָאנ ןפ)

7 
5 



 טפַאשלעזעג גטלרַאפ 'גסיורַא 4,425 ,67ׂ

 38 4 52 0121:861י

 ױעץצש6 םס+ 36, סעע2, 0626 11,

 151 טט88288.

 .ידער // .ג"י 19 ,זדָאל ,טַאלּבעגַאט רעזדָאל
 .400657 .8, םהזחמסטחץ841 יגסױרַא

4060. 01:00261 '088:60186' , 210410 8 

1 16, 2002 

 :'דער // .ג"י 9 .ןילּבול ,טַאלּבגָאט רענילּבול
 ,299630 .11, 40מסתמ 'גסױרַא

 1ג011מס/ 8012, םסעםהעסצמפה 20,

 11 104011ת.,

 ידער // .ג"י 17 .עשרַאװ ,טנעמָאמ רעד

 טפַאשלעזעג:סגַאלרַאפ !גסױרַא .יקצולירּפ יבצ

 ,27 485 .,*עסצרּפ עשידוי,
 209 10/מסמ3) 5812ץם;8 0024, 29,

 {55) 1א21660 38, (/21828624

 .ןעגרַאמ רעד
 |59} ןעגרָאמ רעד--טַאלּבגָאט צײנ סָאד :עז

 ןג55)

 ,ןעגרָאמ רעד -- טַאלּבגָאט עינ סָאד
 .א ר"ד 'ּפעד : טעטימָאק עיצקַאדער .גרעּבמעל

 =ָאר .פ ר"ד 'נעס ,גיטסָארפ .מ *ּפעד ,רעלזניא

 ר"ד +ּפעד ,לעגניר .מ ר"ד 'נעס ,ךיירטשנעט

 ,גיטסָארפ ,מ רָאטקַאדער ףעש .רעּבײרש .צ
 .םע, םסמשצש 1:8846806178 'דצר 'פ //

 |4 ּיװָאנ---| ינ) ,000808047 יזעג !גסױרַא
 004 עג0:960מ, 1120620 7, 1:שסש

155 
 ידצר // .ג"י 8 .קָאטסילַאיּב ,ןּבעל עיינ סָאד
 .ץ'0ס8 24106/4 'גסױרַא .5804)06 12ק!גת

50. 

 1460. 6008 'א6)8 1:0064 . 0

 ן70} 17, 812175401.

 ידער 'פ // .עשרַאװ ,גנוטײצסקלַאּפ עיינ
 .87ל682 ,רט1ש60 414סע

 119 רַאונַאי--1 *נ)

 וזא6)8 6)10011:802טמ9 , 851:ע2ץמ. 0024.

 ן71) 27, !אסישס11216 7, 3/2:8286844

 עשיאַײטרַאּפנוא ,זדָאל ,טַאלּבסקלַאפ רעינ
 ,ג"י 4 ,גנוטיײצ:גָאט עכילטפַאשלצוצג:שיטילָאּפ

 חא01)8/ !גסױרַא ,0ם, !8הט!זמּפמ ידצר יפ //

.52 6 47 ,1001801867 

 װנא61)8 201:80180", 2101:6006848 21,
 זו 1,042.

 .געט טנײשרע .קסירּב ,טַאלּבגָאט רעסעילָאּפ
 'דער 'פ ןוא טּפױה // .ט"וי וא תּבש ץוח ךיל

 !וגסױרַא .שטיוװעקשורג ןתנ י'ִדעַר .עלכַארד .מ

 .270442 .קסירּב ןיא טפַאשלעזעג גַאלרעפ

 ןײגוצסױרַא טרעהצגפױא .12 ץרעמ--1 'נ)
 . ןלירּפַא ןיא
 266. 20168ס '100:0184/ , 1800 0

 1 53, 6 ת/.

 ,גנוטייצסקלָאפ
 -ײצסקלָאפ עײנ ,{*5} גנוטייצסקלָאפ רעזנוא :עז

 1 .|71} גנוט

 .ײצ עשיאײטרַאּפמוא עבעלגעט ,ענליװ ,טייצ

 .וטלוק:לַאנָאיצַאנ עשידײ יד טעמדיװעג גנוט

 ,ןסערעטניא עשימָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ ,עלער

 =רַאפ יּפָאָאק !גסױרַא ,סוטַאניצניצ ,א 'דער //

 .964 40 ."טייצ , גַאל

 ןזנ) שסה)ש", רט1ס0148 39, 9011מ04

 :ךָאו ַא לָאמ 2
 .ידיי עטסטלע יד .ענוָאר ,ןעּבעל רענילהָאוו
 +רעד| .עיסעלָאּפ א ןילָאװ ףױא גנוטַײצ עש
 "דער .ג"י 5 {גָאטײרּפ ןוא גָאטסניד טנײש

 .310446 .לעגַײפ ,י !גסױרַא

 חרט01ץמסע 1,606" , 84116/8 6, 8026.

 יי

 :ךעלטנכעוו
 -נעכָאװ-שיסקָאדָאטְרָא .ץעלדעש ,געוװ רעונוא

 'גסױרַא .ןַאמרעּבוה .ּב 'דער // .ג"י 3 .טַאלּב

 .91647 .םויגעלָאק סנָאיצקַאדער

 וט2261 6068", 812, ק0024, 72, 5168-

 ן76} 1:1661028 17 זמ. 4, 51601064

 יפ || .טַאלּבנכָאװ רענדָארג ,ןּבעל רעזנוא
 --} ינ} 1, 029)501066ץ1: !גסױרַא ןוא "דער

 .24633 |28 לירּפַא--(רעטצצל) 88 ;12 ץרעמ
 טמ;2ס/ 1:60סמ, 10010121162081:8 7,

 ן7ז} 6:06204

 שירַארעטיל ,וָאקירטעּפ ,גנוטייצ רעזנוא

 + 8 ל



 דער // .ג"י 3 .טַאלּבנעכָאװ ךעלטפַאשלצועג

 .312643 .סע. 2. 260061 'גסױרַא

 חטת2ס; ס6}8טמפ", 14811868 294
 ן75} ת101/4064

 :עד רעשיאײטרַאּפמוא םעלעכ ,עמיטש רעזנוא

 :עג:שירַארעטיל רַאפ ט לּבנכָאװ רעשיטַאדץַאמ

 טניײשרע .ןגַארפ עשימָאנָאקע א עכעלטּכַאשלצז

 .דירפ רעטַײל רעשירַארעטיל .קיטײרפ ןדעי

 .350430 .ןייטשנייװ .ש .י !גסױרַא-ידער //

 0616 829צ1מס, 1:006181:8 13, 0861.
 ן"פ1 :

 :יא .עשרַאװ ,ס:עוװ רעזנוא שטרירטסוליא
 ,רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז:ןעילימַאפ רעטרירטסול

 א טרָאּפס ,עדָאמ ,רעגַאצט ,טסנוק :עכילטלעוו
 ןַײטשכָאה .ל 'גסױרַא א 'דצר // .םינינצ

0 

 {18 ילוי (רעטצעל) 2 *1 ;1 ינוי--1 'נ)
 ח114506 0ת26/ 3616" , 01261820 19,

 01 ןח. 21, 308:82868.

 .נעכָאװ .עשרַאװ ,לַאנרושז רעטרירטסוליא
 !גסױרַא-ידער // ,טסנוק ןוא ר:טַארעטיל רַאפ טַאלּב

 : .הז. 6069

 16 יַאמ--(רעטצעל) 6 *1 }2 לירּפַא--!1 'נ}

 110511:16/ ?טזמםג|/ 28618 19, זמ 4,
 11 טֵט ו82864,

 =עטיל-ךעלטפַאשלצזעג .טּפַא ,עמיטש רעטּפַא

 ךפ עיצקַאדער רעד רעטנוא טַאלּבנכָאװ שירַאר ,

 .812434 .ג"י 2 .שטיװָאּבוקַאי .ג

 {ףַארגַשריּפַאש ַא ףיוא טקורדעג}

 860 78/1ס/ 529ץ306". טו 2624

 155 005:016610284 008210ש6.

 . .טלעװ-=רעטעּברַא
 8551 |113) טלעװ:רעטעּברַא עײנ :עז

 הא 'דער /} .עשרַאװ ,גנוטייצ:רעטעּברַא

 .94632 .9 1266 'גסױרַא

 |17 רעּבנעצעד--ן 41

 צז 6161-02) 388 , 8142, ק9029 9,

 . 53) ר 8828.

 .ג"י 4 .וָאכָאטסנעשט ,ג:וטײצ:רעסעּברַא

 ,28 635 .ם. ,6061מ188 *גסױרַא ןא 'דער //

 חעצץטס4סע-90088)08", ט1. ?. אםננ+ 24!

 11 02654004ט08

 .נעצ .עשרַאװ ,עמיטש:רעסעּברַא-גנוײרפַאּב

 -רעשיטסילַאיצָאס רעשידי רעד ןופ ןַאגרָא-לַארט

 טימ טקינײרַאפ} ןויצ:ילעוּפ ײטרַאּפ-רעטעּברַא

 .ג"י 2: .קיטיײרפ ןדעי טנישרע ..(.9 .0 .צ

 ומע, 88װ- יגסױרַא .א 52:8 )ס8וגעג ידער //
 : .940449 .זמהמ
 2214)ט0מ9- 41:0646:8246ץעס, 2188 11,

 551 זמ. 483 ר302152884

 ..שטיװָאנַארַאּב ,רעזייווגעוו רעשטיוװַאנַארַאּב

 :=גצהּפָא טניישרע .ןַאגרָא ןסנָאנַא ןוא עיצַאמרָאּכניא

 -=יײוװ טינ לַאירעטַאמ ןטלעמַאזעגנָא םנופ |!} גניג

 . ןנא ךיז טײרּפשרַאפ .ךָאװ ַא לָאמנײא יװ רעגינ

 ליפ ןיא ךױא יו ,דנגעגמוא ןוא שטיװָאנַארַאּב

 -'דער // .ןסערק חרזמ יד ףױא טעטש ערעדנַא

 .יקסנַאמ .מ 'גסױרַא

 ןופ יצעד--1 'נ)

-1115064 188/2801041,3 +101:26000021. 

.32:80001026 ,11 8/1680 55 

 :רַאּפ טַאלּבנעכָאװ .עשרַאװ ,רעפָאלּב רעד

 .ץַאק , סחנּפ 'דער .עריטַאס א רָאמוה ,ץיװ

 .260637 .רעקוצ .ש 'גסױרַא //

 |23 ינוי--1 *1)
 2ס/ 81016/, אסששס11016 21, 1מ. 19

 1 רק םני52:8 0084

 "דער // .ץסירּב ,טַאזּבנעכָאװ רעקסירּב
 -.2454 48 .םיוּבנענעט .מ 'גסױרַא .גרוּבזניג .מ

 128 יַאמ--1 41
 .װ811816/ טץע0ס6864018/"; 01. 84661616-

 551 וט1028 18, 812656 ת/ם

 גנוטײצ-ןעכָאװ .עשרַאװ ,טַאלּב ענירג סָאד
 :רעשירַארעטיל .ןילטיײצ ןנחלא 'דער .עלַא רַאפ

 ..דלָאג .מ 'גסױרַאדער .ןילטײצ ןרהא :רעטַײל

 .920643 .גרעּב

 ן21 ינַאי--1 'ג זױלּב ןענישרעד}

 תס8 םצנתס 2140, 28608 19, זמ. 4
 1591 טע2:8284.

 ףעדעי טגײשרע .עשרַאװ ,גנוטײצסלעדנַאה
 'דער // {ץזיװעגנָא טינ גנַאגרָאי) .גָאטשרענָאד

 1א80םסזמ)8 11מ- 'גסױרַא ,6+ 4

 .36 683 .,16181ס14

 00)48806061808מ98, 812, םס0021. 350,

 ,{90} עק 2:822008.
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 טַאלּבנצכָאװ .עשרַאװ ,גנוטײצרעקרעװדנַאה

 ,עלענָאיסעּפָארּפ ,עכילטפַאשטריװ יד טצמדיװעג

 יד ןפ ןעמעלּבָארּפ עלערוטלוק ןוא צעשיטילָאּפ

 גנוטַײלטּפפה רעד רעטגוא רעקרעװדנַשה עשידוי

 רענסַאר .ח 'טַאר ,וָאקַאינרעשט .צ .שזניא ןופ

 'דער 'פ // .ג'י 2 .יקסלַאװָארּפ .י .א 'דער ןוא

 06ת6י8!מש 218- *גסױרַא .1,. 4000291:161

 ,2616 12261016811666 2466 יז 806
3222, 

 48מ64ו01266/08)?טמש, 14216611 224

 1511 רע 8:328684

 רעכילטנעכעוו .עשרַאװ ,קילגײסטַאריײה סָאד
 .ַארטסוליא ,רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז-ןעילימַאפ

 !גסױרַא-'דער // ,םינינע:טטַארַײה ןּוא עדָאמ ,עיצ

 229650 1. 480608518)מ
 {20 לירּפַא--(רעטצעל) 9 ינ ;5 'רּצעפ 1 *נ}

 008 88)138 (3111 , 1826)01:26 13, תג,24,

 ן92) יש 215288

 'גסױרַא-'דער // .ג"י 2 .גרעּבמעל ,ךַאװ יד

 ,312646 ,301825 ?2ות

 |8 לירּפַא--(רעטצעל) 7 4|

 ח01נ צל/06ם", 8192. ם00624, 71, 1200.

 יי

 רַאפ ןענוּבירט צקיגנעהּפָאמוא .,קציול ,ןילַאװ

 עלערוטלוק ץוא} עשימָאנָאקע ,;עכעלטּפַאשלצזעג

 .251433 .ןַאזַאכ .ש 'דער .ןגַארפ

 |22 יטקָא--1 'נ)

 866. ט'לץס1ץמי , 5161:16101028 15, 1101

1 
 :יל ,עשיאײטרַאּפמוא ַא ,צנװָאר ,ךָאװ רענילָאװ
 .כָאװ עשימָאנָאקע ןרא עכילטפַאשלעזעג ,עשירַארעטי

 .'דער .ג"י 3 .עיסעילַאּפ א ןילָאװ רַאפ טַאלּב

 . .424)24 .ּבילטָאג ,ל !גסורַא

 רעסגאםסע ר7008, 2/88)61:0822 64
.1066 1 

 .רַאּפמוא .קסיװָאקלָאװ ,ןּבעל רעקסיװַאקלַאװ
 .טנגעגמוא ןוא קסיװָאקלָאװ רַאפ גנוטייצ עשיאייט
 ןבואר ,ןַאלּפַאק .ל .מ :רעּבעגסױרַא-ןרָאטקַאדער

 .26 4 42 .קישטוד

 |19 טסוגױא--1 *נ)

 טא ס180ישץ81:16/ 1,606, ט138, 4

 61 74, טטס1סיטץ81.

 .טַאלּבנכָאװ שיסקָאדָאטרָא .ענליה ,טרָאװ סָאד

 :ָאשװָאמ .י 'דער // |ץיװצננָא טינ גנַאגרָאיו

 .402680 .ּבוש .י חא ץילרק .מ 'גסױרַא .שטיוו

 : |} 'ג6י--65 'ינ|

 860. 008 ?ץשטניו" , 1016188 47, טענ1ם0,
71 

 ,גסױרַא'דער // .גרעּבמעל ,טרָאו סָאד

 .39 א 80 81

 ן25 'צצד--1 +נ}

 005 טשעסז+, םעטע8עת18 0520ט/424", 6

 151 312616011 2, {תהטסש.

 רעקװַאלצָאלװ ,טַאלּבנעכַאװ רעקװַאלצָאלװ

 יָאװ עשימָאנָאקע-ךילטפַאשלצזעג עשיאײטרַאּפמוא
 'פ // .גָאטשּרענָאד ןעדעי טנײשרע .גנוטייצנעכ

 .230454 ,52, טעסטעת18 'דצר

 17 יטקָא-- (רעטצעל) 32 ינ 123 'רבעפ--1 'ג|
 טש10018יש61 טעססמתםמט121, 09980388 20,

 991 טש10018ר61,

 -סױרַא טפירשנכָאװ .עשרַאװ ,רעזייווגעו רעד
 ידצר // .ג"י 2 .ןַאמדלעפ .ש ר"ד ןופ ןעּבעגעג
 .182625 .3. 161608ת
 חעסז ר/20)68008ע",; 28618 13, זם. ?,

 11 - רעהעפ2862.

 ,עטנַאסערעטניא ןַא .עשרַאװ ,סערּפסקע:טלעוו
 רַאפ ,גנוטײצ-:ןעסַאמ עכילטנעכעוו ,עדנעהיצנָא

 ,גנורעקלעפעּב רעשידוי רעד ןופ ןעסַאלק עלַא

 .25 655 .ץַאק .ּפ ידצר

 19 ירּבעפ--(רעטצעל) 8 'נ ;1 ינַאי--1 'ג}

 טעס16-טצקעיס58,} 40216148 5, עמ. 35,

 א טע2182848.

 .ג"י 16 .ןידנעּב ,גנוטייצ רעיּבמעלגַאז
 .320445 .ןַאמלעגיּפש .ל 'גסױרַא א 'דער //

 ן102) 282816016ע 1089)02, 866421מ4

 .וָאכָאטסנעשט ,גנוטייצ רעװַאכָאטסנעשט

 .צָאלּפ לארׂשי 'דער // .גָאטײרפ ןעדעי טניישרע

 .580490 .8, 806188 'גסױרַא .רעק

 0268400םסשסע 0?)04מ8, 8)216 6,

 1 0265490080ו884

 .ג"י } ,ןידנעּב ,טַאלּבנעכָאװ עשידוי סָאד

8 102 



 ךא 21, 084 18/010/ 'גסױרַא חא "דער //

 .98 א 49 .1. 8602

 0001926 ר3006862012/, 8412.

 ע0029. 84, 86021ת.

205 

141 

 שיאײטרַאּפמוא .עקָארק ,טרָאװ עשידוי סָאד

 .גָאטײרפ ןעדעי טנײשרע .טַאלּבנעכָאװ

 .31 647 .פםזמט61 170081 'ידצר יפ //
 עטפ 9101826 טעסַעפ) 0126828066} 92

 ן151 1080

2 

 .ג"י 2 ,ָאקירטעּפ ,ןעּבעל עשידוי זָאד
 ,32547 .8. 1406811060 *גסױרַא-ידצר //

 םט8 0461826 1,6006מ, 84. ש8/82. 12,

 1 1010111:0י .

 שיסקָאדָאטרָא .עקָארק ,געװ רעשידוי רעד

 .ג"י } .גָאטײרּפ ןעדעי טנײשרע .טַאלּבנעכָאװ
 ןצץ8- 'גסױרַא ,66)2184 12061606/ 'דער יפ //
 1:00841 0002. 0626 018, 2900ש
,011064. 880645. 

 |8 טסוגױא --19 *:1

 חםסע 9101826/ טעס9", 8. 61218 04

 ן11 161:81:0 8. :

 .ײטרַאּפמוא רעקָאטסילַאיּב ,רעירוק רעשידיא

 .ַאסגײטש .ג .י 'גסױרַא-'דער // .גנוטיײצ עשיא
 : : .352449 .ריּפ

 {19 רַאורּבעפ--1 *1
 10ץ82ס0ע תטע)סע; 01610068 4,

 ן1 818178101

 *רַא עכעלטגעצכעו ,זדָאל ,רעקעװ רעשזדָאל

 8. ?צת- 'גסױרַא ןוא 'דער // .גנוטייצ-רעטעּב
 .975681 .21סעת2מ

 14 רעּבַאטקַא--1 'נ)

 866. 01:0020/ טעס!ס1" , 5412. 2002,

 ןג91 385, 6067

 :טסוליא .עשרַאװ ,רעטעלּב עשירַארעטיל
 רעטַאעט ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ עטריר
 -ַאר ךלמ ,לזײמ ןמֶחֹנ 'דער .ג"י 5 .טסנוק ןוא

 .ב 'פ 'גסױרַא ,2. 261886/ 'דצר // ,שטיװ
 .24.92 .ןיקצעלק

 .,לױײמ .1 ןא גרוּבלז .מ 'דער--89 '1 ןפ|

 טױײמ .2--191 *ג חמ

 1016/211526 4816?ס/, 8216641 22 054

 1101 טע832808-

 ןעדעי טנײשרע .װָאכָאטסנעשט ,ןעּבעל סָאד

 .ּו. 4016- יגסױרַא הא 'דער // .ג"י } .גָאטײרּפ

1 390650. 

 ן27 טסוגױא---2 *נ}

 08 1:606מ, 564840181684 7, 6026810-

0008 1 

 !גסױרַא ןוא 'דצר // .וָאלסינַאטס ,ןגרַאמ רעד
 .82 0645 ,080610 טט6162ת6

 {1 טסוגױא--1 'נ}
 ח6)1ז 110186ת", 816001/20241680 12

 11 548ת1818רװ0,

 .ּפָאמוא .שטידזעמ ,טַאלּבנכָאװ רעשטירזעמ

 .'דער // .ןַאגרָא רעשיטַארקָאמעד רעקיגנעה

 .265538 .קאלינַאד ,י !גסױרַא

 19 ילוי--1 'נ)

 1666. 0267626/ טשססםמט180" , 114061-

620 ,28 0020 .8412 ,111 848 

.2061251 31 

 ,פ ,ג"י 8 .עשרַאװ ,טלעוװו:רעטעּברַא עיינ
 .835640 .ס2. 2090940י/8161 'דצר

 26 'וװָאנ--(רעטצעל) 40 *:1

 ואם )6 געץט61סע-10 016" / פעע, 0026, 92

 {141 לא 81828684

 גרעּבמעל ,רעטעּברַא רעשידיי רעיײנ רעד

 רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשידיײ רעד ןופ ןַאגרַא

 :ַאג-חרזמ ןיא ןויצ ילעופ} ײטרַאּפ-רעטעּברַא

 .גי  .קיטײרפ ןדעי טנײשרעד . עיציל
 ,0. !טתמ18פ ידער 'פ ןוא !גסױרַא //

 |ןיײגוצסרַא טרעהעגפיוא|

 שזסע 61)148 9101826/ 48/0616/", 04

 ן112) 6:2821ס)88 17, ז2עסש-

 :מוא .עיסַאלדָאּפ:עלַאיּב ,ןּבעל רעיסַאלדָאּפ
 :עטיל // .טַאלּבנכָאװ ךעלטּפַאשלעזעג קיגנעהּפָא

 *'דער .גרעּבנעלעג .מ רָאטקַאדער רעשירַאר

 ,270640 .2, 1310615216)ת !גסױרַא

 ן926 יװָאנ 1 'נ)

 266. ח0)206188/ 1,006" , 51:12, 0626

81818-20414 , 50 111 

66 2 



 ,עשיאײטרַאּפבוא ,קסירּב ,עמיטש רעסעילַאּפ

 עשיכָאנָאקע חא עכילטּפַאׂשלצזעג ,עשיטַארקָאמעד

 .עלכַארד .ה .מ 'דער .ג"י 4 .טפירשטײצ

 .952490 .רעלדנעג .י 'גסױרַא //

 ח201686/ 8219ץעמ1ס" , 31810800028 1,

 {1171 2,806 ת/מ.

 -שיטילָאּפ .וָאקירטעּפ ,רעקעוו רעװָאקרטעיּפ

 .ג"י 3 .טַאלּבנכָאװ ךעלטכַאשלעזעג שירַארעטיל

 .012647 ,8. 56)372/ *גסױרַא-ידער //

 2866. 010101:ע0וטס} רעס1:סע", םעסס8

,2106866 ,10 1151} 

 א 'דער // .ג'י 1 .וָאכָאטסנעשט ,טַײצ יד

 .820:43 .08. ר02)צטסַזפ יגסױרַא

 0800 ט1, 86026001348 ?,

 026490620י08.

 ם1
1191} 

 עע. ?ה)מ- 'דצר // .וָאקירטעּפ ,טייצ יד

 .םעטצ גז. 202605244)ת8 'גסױרַא .1064

 127 טסוגוא--(רעטצצל) 10 'נ ;23 ינוי--1*1)

 תו. 802605244)מ, ץ}1. 1עצסטם21811 4,

 ן1201 2100,

 :ניק-שירַארעטיל .ענליװ ,ןּבעל ןֹוא טסנוק

 .טפירשנכָאװ עכעלטפַאשלעזעג ןוא .עשירעלטס

 :עיגעלָאק-ריטקַאדצר}  .גָאטײרפ ןדעי טנײשרע

 =דצר // (ןיקדירפ .א ,ןרעּכלַאה .פ ,רעיײרד .ש

 .ריּפַאס .א *גסױרַא

 {1) ץרעמ- -(רעטצעל) 4 *1 ;26 'רּבצפ--} +1}

 תטמ56 טמ 1606מ, 66080548 3, וע:1804
111 

 .טסוליא .עשרַאװ ,ָאידַא --רעטַאעט--ָא.יק

 טרָאּפס ,רעטַאעט ,ָאניק רַאפ טַאלּבנכָאװ רעטרײר

 .0084 (461161 'גסױרַא:'דער .ָאידַאר א

532 24. 

 19 ּיװָאנ--1 *1}

 0216108 25, זמ. 23
 ר הז52884

1 1846180" , 
2 

 טגײשרעד .צשרַאװ ,גנוטיײצסקלַאפ עגיילק

 ,250654 .ה1. 206866 ידער // .קיטַײרּפ ןדעי

 ן19 ּיװָאנ--1 'נ)

 א6)8 0)2014808גמ9, 5162. 0024. 27,

 ן125| גאסיטס11016 7, ר3ת2/32884.

 צ
/ 

 .ג"י 8 .סעדָאר ,ןעּבעל רעצלעק:רעכָאדַאר
 .232643 .סמ .8{, 1166 *גסױרַא וצ .ידצר //
 284600עמ6/ 1416166/ 1,606, 526811180וע-

 ן1231 918 20, 84640זמ.

 .צװ רעגיצנײא .עשרַאװ ,עמיטש=םיטחוש יד

 -'דער |/ .עלױּפ ןיא ןַאגרָא-םיטחוש רעכילטנעכ

 + .235631 .52. 2. 9)26סת08טזמ 'גסױרַא

 ן12 יצעד--! '1)

 2466. שתנס 8206066ז0-82?ץמגס" , 8
 {1 2, זמ. }, 6/8:82868-

 .ג"י 5 .ץצלדעש ,טַאלּבנעכָאװ רעצעלדעש
 .טנַארעװיל .א !גסױרַא .גרעּבדלָאג .י 'דער //

 א .7
866. 03166106/ 100686001820", 1411/- 
}161 811680 28, 5160106. 

 ;ןכָאוװ ייווצ ןיא לָאמניײא
 ךיפ ןַאגרָא-לַארטנעצ .עשרַאװ--שזדָאל ,יוּבפיוא

 :קַאדער .ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ:סקלָאפ רעשידיי רעד

 .ַאְק רַאזַאל ,יקצולירּפ חנ 'ּפעד :עיגצלָאק:עיצ

 ,לַאּב .מ 'דצר // .ןַאמצײװ ףסוי !װדַא ןֹוא ןַאה

 -ָאנ ןיא} יקסשירעּבלַאּב .מ 'גכױרַא .יקסשירעּב

 .(ןלױּכ ןיא ײטרַאּפ:שקלָאפ רעשידיי רעד ןוּכ ןעמ

2. : 
 ן12 יצעד--! +1)

 860. טג1ט1084ט", 2800240248 5, 2402.
 ן1

 גנונעפָאה רעו:יא : עז .גנונעפָאה רעזנוא

11301, 81?71} 

 ןכ ןַאגרָא-לַארטגעצ .עשרַאװ ,עמיטש רעזנוא

 ער .ןעלױּפ ןיא יהרזנה:ץולחה ןוג יחרזמ-יריעצ

 -רצדצפ .ש ר"ד דלעפיינ .א :בויגעלָאק-סנָאיצקַאד

 רעּבעגסױרַא"דצר // .גרעּבנירג .י א שוּב

 .252430 .8. 1. טזעמטסעפ

 טמעסע 8529ץג16, ט1. 1100120116 15,

 {1251 לע גז528 4

 -"הצ .עשרַאװ-װָאנָאטכנעשט ,עמיטש רעזנוא

 רעקיגנעהּפָאמו: רעד ןוכ ןַאגרָא רעכעלטנכעװ
 .ןלוּפ ןיִא ײטרַאּפ רעטעּברַא רע ?יטסילַאיצָאס

 צגײפ .װ !'גסױרַא .קורק .י ר"ד 'דער //

2, 

4 2 



 ןכ2 'טּפעס---(רעטצצל) 9 נו ינוי-1 יב

 טמעסע פ2ו/צםס, גאסשס1וקעד1 7

 ר 2524.

 רעכילטנעכעווייװצ .עשרַאװ ,גנונעפַאה רעזניא

 =!דעד // .גרצּבנעסַײװ .מ .י :גנוטייל ,לַאנֹרושז
 .4620 .8. 90600618)308 *גסױרַא .

 1266 40/6מטמ= ןוז םני828108 12

 טע21522068-

 .דַאפ ןופ ןַאגרָא .גרעבמעל ,הכאלמ 00 רעד
 =העקרעװדנַאה .דוי עשיליוּפנײלק-:חרזמ ןופ דנַאּב-

 טגיישרעד .גרעּבמעל ןיא "םיצורח די, ןענייארעפ

 .שדוח ןעדעי ןעט:15 ןוא ןעט-{ םעד

 'דער *2 // .ג"י } .טעטימָאק ַא טריגַאדער גנט
 .230630 .82ע01) 06

 |שילױּפ:שידײ :טסקצט .} ץרעמ--1 יב

 ו260062161מ16", טו. 8610816)מ8 11,
1206 1 

 ,לארשי ץרא  ןדנטעּברַא ןופ תועידי
 .ידער / .ןכָאװ יװצ עדעי טנישרע .עשרַאװ
 .142620 .0. 2881קס/ת *גסױרַא

 ן11 יװָאנ-} +)

 עי ?טטממנ 8ע061מ66ת 1160-18106),

 ןג32| 0418 11, זמ. 7, 378ע8288,

 ןַאגרָא עשרַאװ ,עמיטש:רעטײּברַא עשידוי
 טנײשרע .ןעלױּפ ןיא לארשי תרוגא ילעופ ןופ

 ינ.1. ם?8טגמ *גסױרַא-'דער // .ןעכָאװ ייווצ עדעל

106. 

 |ן2 ילוי--1 ינ|

-28 018) 18/061 4800808 (20216 .08 

 ןג5 269צ), 0210/88 20, 308182802.

 עדעי טנײשרע : .םינָאלס

 ,תרפא .י ר"ד 'גסױרַאידער //

 ,טרָאװ רעמינָאלס
 .ןכָאװ יװצ
644 91. 

 18 יטּפעס--! 'ינ}

 סזמומ8 7000י0818, 8112, ק0624. 29
.8101 41 

 ןַאג {-לַארטנעצ .עשרַאװ ,רנַאל ןוא קלָאפ

 *תודחַאתה, ַײטרַאּפ:סטײּברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ-

 .נָא טיג גנַאגרָאיו .קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא

 4. זסש1ת- יגסױרַא .ת1, 1868 ידער // |ןזיוװעג
 ,29251 80ת

 .ן) =

: 

 ,בללֵצ לד

 וז011 טמ 1226" , 13161:1018128 19: 2

 {151 - רמתפעהוס

 ,טירטוצ רעקיכָאװיײװצ - ,ענליוו ,טגוזעגסקלַאפ

 :נעצ ,ןיצידעכ/ ןוא ענע?גיה רַאפ לַאנרושז רעכעל

 ןטיהרַאּפ וצ טֿפַאשלעזעג רעד: ןופ ןַאגרָא-לַארט
 גנורעקלעּכַאּב -עשיוי רעד ןוכ טנוזעג סָאד

 ךרכ עיצקַאדער רעד רעטנוא .4?עזָא ,-- 'זָאט,}

 .222430 .ג'י 4 .דַאּבַאש חמצ 'דעמ ר"ה

 וטס1168862תל", 16, ?סמט18מ8 18,
 ן15 } - רטונמס. |

 טניישרע .טשרַאװ---ענליוו ,קנַאדעג רעיירפ
 .צ ר"ד :עיגעלָאק:עיצקַאדער ,ןכָאװ ייוצ טלַא

 .וָאכינהעשט ףסְוי א .גרעּבמָאנ .ד .ה ,דַאּבַאש

 ָאריּפַאש .הנוי !גסױרַא .ןַאמרעקַאל .ש 'דצר //

 .(3בולק ןשיטַארקָאמעד ןשידי ןופ ןעמָאנ ןיאל

0. 

 29 יטקא--1 יו
,1 761190/811680 

 זמ, 24, 6110.

 ש99)16:8 0662מ:/",
71} 

 :בעכָאװ ?ליווצ .עשרַאװ ,רעטעלּב עשיטסינויצ

 ןעּבעלפױא םעד ןוכ ןעמעלּבָארּפ יד רַאפ טפירש

 ןוכ גנוטײלטּפױה רעד רעטנוא .קלָאפ ןעשיווי ןופ

 00264 'דער // .ג"י 2 .םױּבנירג- קזצי

 .160624 ,סנ1
 1:68240 54, 1ם,12,

 יע גנ:5228,

 21001841526 4161סע
1 

 ןעּבעגעגסױרַא .עשרַאװ ,טלעוו עשיטסינויצ
 .ינויצ רעד ןופ טעטימָאקילַארטנעצ םעד ךרוד

 -ער?טּפיוה // .ןעלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטס

 הירא 'דער 'פ .ּבילטָאג עשוהי ר"ד :רָאטקַאד

 .23481 .ןילטַײצ

 13 יצצד--1 'נ)
 ןאפ1סש1 2210

 ף גני528684

01001841826 061, 
1 

 :ךעלטַאנָאמ
 רעד ןופ ןַאגרָא .עשרַאװ ,ךַאװ רעד ףיוא

 ןַײרַאפ ןטלעטשעגנָא סלדנַאה םִאּב טנגוי רעטור

 .טַאנָאמ ןדעי ןט:1 םעד טנישרע .28 יקּפילָאװָאנ

 {ףַארגָאריּפַאש ַא ףױא טקורדעג)}
 (ג40ו

 א



 :לעזעג ןוכ ןעטעלויּב .ענװָאר ,ףליה רעזנוא
 ךרא ןילהָאװ ףױא גנוגרָאזרעכ םימותי רַאפ טפַאש

 יִפ || .טַאנָאמ ןעדעי טנײשרע .ג"י } .עיסעלָאּפ

 .52. 1100816ץמ6ז 'דער

 {1 טסוגױא---3:4 *נ}

 ײטמּפשע 1111?" , 178008/8 10, 1666.
1411 

 ןיפ ןַאגרָא-שדוח .זדָאל ,טפַארקּביײירט רעזנוא

 י"צ םידירח םימאונו םירפוס ,םינקסע תצוּבק,
 יגסױרַא"דער // .*אינלוּכּב "לארשי תדוגא ,

 .8ג 11. תספסשצ

 1660, שטת2סע 016:210)148", 11קסיז8 46;

 ן1421 1,424

 .ק .לֹװ ץכ ןַאגרָא .קצװַאלצָאלװ ,ףור רעזנוא
 .21433 .ןלױּפ ןיא .ֿפ .ק ןפ

 1 {ףַארגָאריּפַאש ַא ףױא טקורדעג}
 דוד 'דער} ,לַאנרושז:שדוח .ענליװ ,ןַאּפש ןיא

 :צעלק .ּ גַאלרַאפ רענליװ |ןילרעּב ,ןָאסלעגרעּב

 .14221 .פ. 80268 'דצר // .ןיק

 ןיאמ-- (רעטצעל) 2 *ג ;לירּפַא--1 '1)

 : :עיצקַאדצר

 {מ פעגמ, 2ע/07562802556 0, 86:11מ --

 ס088110116תמ0טַז9

 : ;עיצַארטסינימדַא
 שצס. 8. 416010מ8, 1,65280 36

 1 רע 8828 84

 טעמדיװעג טפירשטיײצ ,עשרַאװ ,סעײנײרעכיבב

 .שדוח ןיא לָאמ ןײא טנײשרעד .ךוּב ןשידי םעד

 ידער // .*עגיל רוטלוק, '9 ץופ ןיטצלויּב

 ,232631 ,אטּפץמ ם2ט1092/1?סת

 |5 טסוגױא--1 *1}
 810מס-08)48, 1:68280 40, תם, 11,

 {441 טש הט286 84

 בקעי תיצ--לַאנרושז ןעילימַאּפ :עז ,בקעי תיּב
11591, 

 :יא רעקידשרוח .ענליװ ,ךעלעמייּב עקנינירג
 ןופ ןּבעגעגסױרַא לַאנרושז-רעדניק רעטרירטסול
 -ַאֹּב .ש 'דער ,"לושסקלָאפ עשידיי עיײנ, גַאלרַאפ

 .170424 .יקסמָאטס

 |רעּבָאטקָא--1 'נ)
 יי1101016 0)װ101608" ,/ 516180548 244

 41 זמ. 28, 304{ג0.

: |81451 

 - חּפ ןַאגרָא .עטרַאװ ,רעטעּברַאטרעקורד רעד

 רעטעּברַא-ײרעקורד רפ ןײרַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 .8. 302:9224941 'דער '2 // .ןלױּכ ןיא

2,, 

 |19 יטּפעס--1 'נ}

 26 תםעטעסץ ,4/0616, 0122102מ8 17,

 ן71 ר הזיפ28684

 ןעּבעגעגסײרַא לַאנרושז:שדוח .צשרַאװ ,םינֹוּבה

 ןיא "יהרזמה:ץולהה, ןוא ?יחרזמ-יריעצ , ןופ

 .1. 1. 526ָץעסת 'דער // ,ג"י 2 .עשרַאװ

197. 

 ןןַײגוצסױרַא טרעהצגפיוא .,ירּבעפ--(1)2 'נ}

 ח11800ת1ת" , 11020801:16 13 378:8288.
|145} 

 .רָא .עשרַאװ ,דיתקה םוצ עגַאליײּב-שדוח
 חא 'דער // .+"ץולחה, דנַאּברַאפ-טלעװ ןוכ ןַאג

 .24634 .5 2661ומ8מ 'גסױרַא

 ןינוי--1 'נ)
 8600. 01162610",; 0112 11, /2182808י

 ן139|

 .טרעכיײװ לעכימ ='+ 'דער ,עשרַאװ ,רעטַאעס

 .ןיקצעלק .ּב 'פ 'גסױרַא

 ןיּרּבעפ-ינַאי--(רעטצצל) 60--2 1

 ײ1סה6סע'; שצשץס, 8. 41004תם/ 0

30/58952884 ,56 1150 

 .יריעצ ןופ ןַאגרָא .עשרַאװ ,רעטעלּב טנגוי
 *גסױרַא ןא 'דער // .ןלױּפ ןיא לארשי-ינומא

 .29ל32 יו. 80צ10

 |רעּבָאטקָא--1 'נ}

 20. 1גסמצ90 (418 0909884-81646/") ,

 ןג5ו} אזצומַב 5, זמ. 5, 0021:92868

 יד טעמדיװעג ןַאגרָא .עשרַאװ ,רעקעוװ-טנגוי

 .ג"') .טנגוי רעטעּברַא רעד ןוכ ןסערעטניא

 .162623 .,002641 (0148016 'גסױרַא'דער

 9ט086-טע6861, 81:92, 0020. 234,

 {41 רא הע828רט8,

 =יל-שיסקָאדָאטרָא .עשרַאװ ,ןעטפערקפדנעגוי

 ַא ךרוד טריגַאדער .לַאנרושז:שדוח רעשירַארעט
 ,ס2. 1886102 'דער 'פ // .םויגעלָאק-עיצקַאדער

 ס.54
 11. 1442ֹוזמ, (016181680 6

 זמ, 23, 9021828684

 1. תהו102,
111 

 = וו



 .שדוח ;ַא .עשרַאװ ,טְנַארגיטע רעשידוי רעד

 :עיצַאזינָאלָאק ןוא ,עיצַארגימצ רַאפ לַאנרושז
 .84 113116/ "גסלורַא הא 'דצר // .ןעמעלּבָצרַּפ

1., 2 
 112 יװָאנ---(ףעטצעל) 4 *נ ;6 טסוגױא---{ ?41}
 תס+ 101825/ תזמ10/8מ?, 14216611 40,

 ן154) גמ. 7, ט08:52868-

 יד טצמדיװעג טפירשטיײצ .זדָאל ,םֹותי רעד

 -יִצרע-רעדניק ,גנוגרָאזרעכ:-םימותי ןופ :םינינע .
 :ניא ןערעדנוזעּב ַא טימ ,ץוש-ןעױרפ ןוצ גנוה

 רעלַאיצָאס רעשידוי רעד ןעגעוו לייט ןעװיטַאמרָאפ
 רעז ךרוד ןעּבעגעגסױרַא .ללכּב טייּברַצ-ףליה

 *ניק עשידוי רַאפ טַאנרעטניא םינופ גנוטלַאװרעּכ
 ןײא טנײשרע .קעבונעלעה ןיא עמרעכ ןוצ רעד

 .ילײטעּב רעטסטנהָאנ רעד ײּב .שדוח ןיא לָאמ

 םינופ רעדנעצזרָאּפ ,יקסוװָאקמור .ח .מ ןוכ גנוק

 ןיא עמרעפ א רעדניק 'דוי רַאפ טַאנרעטניא

 ןרּהא ר'ד ;עיצקַאדער ןכ רעטײל .קעבונעלעה

 : ,2432 .ןעּבעלגנַאל

 | ןיגוי--1 )
 םסש 0086, 51621216:01028 5, מי 9,

 ן1551 1,002

 .ךילטפַאשלעזעג .עשזמָאל ,עמיטש רעזמָאל
 .ג"י 1 .טּבירש-טײצ עשירַארעטיל:שיטילָאּכ

 .240691 ,שטיװָאמָאד .א !גסױרַא-'דער //

 ו/4)11846021" ,/ 22800ש68 20} 28

: 1581 

 תודיסח ,תֹודהי רַאפ .זדָאל ,רעטעלּב הרוסמ
 .שדוח ןיא לָאמ ןַײא ןענײשרע .רוטַארעטיל ןוא

 גַאלרַאפ 'גסױרַא ,םויגעלָאק ַא ךרוד טדיגַאדער

 .8. 1, 61005218)מ 'דער 'פ // ."הרּוס ,

12. 

 ןיַאמ-לירּפַא---(רעטצעל) 3 *נ ,'רּבעפ--1 '1}
 טעצס. חג/הפ018" 4. 1ז, 61008244)מ,

 ןו7| 3080800218 53, 1,042.

 :יל רַאפ עּבַאג:ױא:שדוח .םפדָאר ,ןטניװ עיינ

 .ןַאנַײרטש .ּפ .י טריטקַאדע- סנוק ןוא יװטַארעט
8. = 

 ןטסוגױא--{ *1
 ם. 524/8)עו8מ,; 12061548 85, 2860.

 ן158)

 ;רָא .זדָאל ,בקעי:תיּב לַאנרושז-ןעילימַאפ

 5 .ןעלױּפ ןיא "לארשי תדוגא תונּב, ןופ ןַאג

 ;298 30 ..ןָאזנעדירפ .1 .א 'דער .ג"י

 0::95-08)008ש , - 810488601ע0888 282

 ןאפ} 1,502.
 ןרַאפ טַאלּב:שדוח .עשרַאװ ,רעקַאלּפ רעֶד
 .ש ןנ טרַיגַאדער .טרָאװ ןוא קנַאדיג ןשיִדֹוי
 : .160423 .ןײטְשטָאר

 ןץּרעמ---(רעטצצל) 3 *נ ;רָאוגַאי--/ 'נ}

 סע 21846, 826ע048 36, זמ. 7,

 ן160| טש :82288 -- 2898,

 'חפ ןַאגרָא שדוח .זרָאל ,רעקנעדיירפ רעד

 יא עיצקעס צשיוײ' דנַאּגרַאפ רעקנצדיירפ
 .1. 11, 400:06102 'דער 'ּכ // .(שודָאל

 'טש 10016ת1ט 540יא. טְשס1תסזמצ81101611 יסיױרַא

 ..201816168 , 1:010 שש 1:0021 184 114מס/מ8ת
221, ; 

 םסַע 216140סת4ס/, פעק. }0026 64

 ן1511 1,042.

 -ָאס ןוכ ןַאגרָא-לַארטנעצ .צשרַאװ ,טייהיײרּפ

 -עּברַא רעשיד" רעד ןופ דנַאּברַאפ ןשיטסילַאיצ

 יגסױרַאדצר // .ןליופ ןיא *טיײהיײרּפ , טנגוי-רעט

24602802 84. 20623. 
 ןיװָאג--(רעטצצל) 4 '1 ןטסוגױא--| '1)

 ךיזןם011, 06818 16, זמ. 98, 1/2192268.
 ןג1

 רעטרירטסוליא .צשרַאװ ,טנגוי עיירפ יד

 .טבגוי רעשירַאטצלָארּפ רעד  רַאפ ןַאגרָא-שדוח

 .|, 1. 1889161 'גסיֹורַא ןוא ידער // .ג"י 9

.22034 

 101 6)1718 1396, 8012, ק0024. 561,

 {1631 רע 887868.

 --רָא .עשרַאװ ,גנוגעװַאּב עוויטַארעּפַאָאק יד

 עוויטַאּרצּפָאָאק עשידיי יד ופ דנַאּברַאפ ןוכ ןַאג
 ךופ .ריד :גגוטײל-טּפיוה ,ןלױּפ ןיא ןטפַאשלצזעג

 .יקסלַאװָארּפ .י .א 'דער .ּפײהנעקרעּב .לא דנַאברַאפ

 ,22ל30 .גיי 4

 םטסמ 50014216102צ, תצתגפעפצ2 0,

 {1611 ע הנז522968.

 טעמדיװעג טכירשטײצ .עשרַאװ ,דניק סָאד

 :בוא .גנו;צרע הא ץושי:רעדניק ןופ ןגַארּפ יד

 -רע .רעקצּפ .מ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעט

4 18 2 



 .160623 .ג"י 5 .שדוח ןיא לָאמנײא טנײש/

 םנע. עת תסעסע;, גאסשס11מא1 30,

 1 ר 8/82808, -

 .ָאמ עשיסקָאדָאטרָא ,זדָאל ,ןעטרַאג:רעדניק

 =לרפ .נ .א 'דער .ג"י | .רעדניק האפ טפירשטַאַנ-

 .180492 .."בקעי תיּב ; 'פ 'גסױרַא- .ןהָאזנער

 {רַאונַאי--2 '1|

 ו5)88 2810" , .2161:58610681:8 28,

1624 1661 

 :רופניא:יתורפס ץוחרי .עשרַאװ ,דוסיה ןרק

 .ןרעטשנעגרָאמ .י ר"ד !גסױרַא="דצר .// .ינויצמ

0. 

 ןשילױּפ ,'רּבעה ,שידײ :טסקעט ,13 :ינוי--1 'נ)

/28 2161 ,118(6806 1:6:60 

 ן1671 יע 21:52884

 טפירשטײצ .עשרַאװ ,לארשיל תמיק ןרק
 ?עגסױרַא .ל .ק .ק חכ דניירפ ןוא םינקסע רַאפ

 .ןעלױּפ ןיא עלַארטנעצ:ל"קק רעד ךרוד ןעּבעג

 .290645 .5, 46)56זג8מ *גסױרַא-ידער //

 16 טסוגױא--1 41|

 1466 0)148ת066 1,615/261, 14816611 22,

 ן1631 לא 2152884

 .ּבַאּפ רעד ײּב ןַאגרָא-שדוח .עשרַאװ ,ןלַארטש

 .22 8 36 ."ןַאעלרָא , קיה

 וי } {ףַארגָאריּפַאש ַא ףױא טקורדענָנ

 לָאמ ןייא טניײשרעד .עשרַאװ ,ןּבעל ןוא לוש

 10261 ,גסױרַא חא 'דער // .ג"י 6 .שדוח ןיא

 .152622 יג

 סע6018 1 2016, ןאסשס11ע18 41, זמ.64
 ן1ס} טט8:528082/ -=

 ןגנוי ןרַאפ ןַאגרָא עשיַאװ ,ןעגנוצַארּפש

 !גסױרַא הא דער +פ- //=43*י 9 '  טרָאװ' ןשידיי

1 .2::0 

 {רַאונַאי--(1)7 'נ רעטצעל רעדֶנ

 520ע00טמ96ת, 8112. 0624. 34,

 {1711 ל/ 8182848.

 :םישדח יירד ןיא לָאמנייא

 ,עשרַאװ ,גָאלַאטַאק:רעכיּב רעטרירטסוליא
 עּבַאגטױא עטסױמוא .םישדח ײרד עדעי טנײשרע

 .15422 .*רעכיּב , װיטַארעּפָאָאק ןופ

 ןרעּבָאטקַא--1 '

 ױםצסם?ע", א4/0681 52, ר3ע/218280084

}171 

 .רושז רעשיגָאנַאדעּפ .עשרַאװ ?לֹוש עיינ יד
 7 .םישדח ײרד ןיצ לָאכ ןײא סױרַא טײג .לַאנ
 -עּבצגסױרַא .5. 2116066150מ ידער // .ג"י

.167694 .528018 + 6 
 חתנ אג)ס 5201", אסשס11241 41, זמ.6;

 11 ר גנ:52 :טע8.

 + קיסעמלגערמוא

 :סױרַא ,טפירשטײצ .עשרַאװ ,סרַאװ רעזנוא

 עשיאַײטרַאּפנוא ןוכ דנַאּברַאפ םעד ךרוד ןעּבעגעג

 8. 20961- יגסױרַא-דער // .ןעליױּפ ןיא ןעדוי

6. 92627'. 

 ןרעּבמעװָאנ--1 '1)

 יוטמעס} טעסעש" , 112182811:0י08198 18,
 ן141 זמ. 16, ר021232868.

 יד טעמדיװעג ןַאגרָא .עשרַאװ ,געוו רעזנוא

 .טנגוי לדָאנ רעד ןוכ ןסערעטניא

 {ףַארגָאריּפַאש ַא ףױא טקורדעג}

 :ָאק-עיצקַאדער // .לױק ,טפנוקוצ רעזנוא
 .ה א יקסװָאקטיװ .מ ,רעטלַאה .מ :עיגעל

 20ש52608ת8 500102161- *גסױרַא .ןיַיײּבשריה

 .175635 .םוּב 2000401028 יז 6

 110 רעּבמעצעד--1 4)
 . 81/5208)מ, 14010, 0184 ?0826/ שט-

 11 1מ1י,

 חכ .ק .צ ןופ ןַאגרָא .ענליװ ,קיװעשלָאּב
 :סײװ-װערײמ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד

 ,265697 .דנַאלסור

 (רעּבמעװָאנ--(1)2 *נ}

 ןג75

 ןעו

 ןופ טעטימַאק לַארטנעצ ןופ ןיטעלויּב
 ןיא עיצַאזי:ַאגרָא רעשיטסיניצ רעד

 עסערּפ ,טכױרעּביא ,קינָארכ .עשרַאװ ,ןעלױּפ
 :220456 ,לארשי ץרא ןוא םזינויצ ןוּכ ןעלקיטרַא

 :ָאר ַא ףױא טקורדעג--.12 'טּפעס--} '1}

 {רָאטַאט

 8)019821280 00186)8ץ02ת8, 14816ט1

 ן1751 28, ר1021828684

 ,שירָאטסיה .שילָאק ,טלעװ עשידיסח יד
 .עּבײש .ג .ם ןפ טריגַאדער .שידיסח ,שיטַאמַארד
5, 
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 ןצטַאד ןָא--1 2
 עו 2 יע 15, 14211952.

 ןג79}

 .ניא .ןכעלטּפַאשגסיװ ןשידיי ןופ תועידי
 .24632 ,ענליװ ,טוטיטס

 יד הי ןקורדּפָא עטַארַאּפעס}

 {"רעטעלצ

 'ןסשפני2עֿפסיאס ע2צ)86101 7600

 1מפֹזצ הגג א801:06690, רע, ססט1 14

 1151 18, מס

 ןַאגרָא .וָאכָאטסנעשט ,רעירַאטעלָארּפ רעד
 .יײרַאפ ןסַאלק עלצנָאיסעפָארּפ: יד פ טַאר ןופ

 ידער // .ג"י 2 .(טמַא ריטלוק רעשידײ ןעב
 .ת, 264618מ

 ן24 יטּפעס--1 'נ}
 סע 2ע01018/)ס:, טו {. אהה 20,

 {111 026800020ו8.

 עשירַארעטיל ,

 ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ

 עקירעמַא-ןופצ

 :ךעלגעט
 106 יגסױרַא // .ג"י 15 .קרָאײוינ ,גָאט רעד
 24106ש108מ 1661858 2ט80158ומ8 00ע/00-

 18410מ. 411/06 שש. 1א01610 ת16814621..

4, 
 !ת6 םהצ 183 0859 8ע080629צ}

 1121 ןאסז 3018.

 .עג .קרָאײװנ ,גנוטייצ ןײּפש עכילגעט יד:
 :ָארג ןעשידיא םעד ןופ ןעסצרעטניא יד טצמדיװ

 טנַארַאטסער חא ןעסעטַאקִילעד ,רעשטוּב ,ירעס
 ,טײלירעסָארג ײּב ןעּבעגעגסױרַא טרעװ .סדיירט:

 ךַאװ רעד ףױא טהעטש ןרא יײז ןופ טרילָארטנָאק-

 ןיא טנײשרע .ג"י 4 .ןעסצרעטניא ערעײז ןופ

 :ךָאװ ןיא גָאט רעיפ שידיא ןיא ןהא שילגנע:

 ץוח ַא ,גָאטײרּפ ןוא ךָאװטימ ,גָאטסניד ,גָאטנָאמ-

 .רַאג .ה .ג '!דער .םיבוט םימי עשידיא יד ןיא

 .ָאק גנישילּבָאּפ סדײײרט שיאושזד 'גסױרַא .ןיװ

1. 
  ףמס םּהֹוְצ 7006 3/8822ותס, 2

 ן155) 4994 1666, ןאסש סע.

2 1 

 טגיצניא יד  .עיפלצדַאליּפ ,טלעֹוו עשידיא

 .ַאליפ ןיא טקורדעג גנוטײצ עשידיא עכילגעט
 ,08000 61מ90ט/8 'דער // .ג"י 13 .ַאיפלעד
 061װ188 300114 2101158189 (00עג- *גסורַא

 .45059 .ץפמָצ

 ךימס כוש ױאסע16, 223--225 8.

 ן15) 21: 811661, 2811466100124.

 'גסױרַא // .ג'י 14 .דנַאלװילק ,טלעוו עשידיא
 ףמס 166158 100:14 2001158/מ9 (00ענ-
 .45 60 .ט8מצ

 ףמס 066158  ׁץץש0ע16, 498 טסס004

 ן159)} 200, 616ט61886,; 0810.

 רַאפ ןַאגרָא .קרָאייינ ,טַאלּבעגַאט סעשידיי
 58:250תמ 246 'גסױרַא .ג"י 42 ,לארשי לּכ

 | .4583 .םסמ
 ףך4ס 16ש6198 2217 גאטשּפ, 185--7

 ן1560| 128810 81084ש8צ/, אסש +0114

 ןיא גנוטײצ סיַאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא

 טיב גנַאגרָאי) .1857 ןיא טעדנירגעג .שידיא
 .36 4, 01820068 'גסױרַא // ןןזיװעגנָא

: .6 
1660188 0016, 1211 50. 66 

111 9196., 0810280 114 

 :ײא יד .קרָאי וינ ,לַאנרושז ןעגרָאמ רעד
 הפ טעדנירגעג .גנוטײצ ןעגרַאמ עשידיא עגיצ

 'גסױרַא .462627 .ג"י 23 .ןַײטשריּפַאס בקצ'

 .060182 01088 עט0152109 00תממ8מצ

 . !םס 9661398 תזסזימֹומפ 90טעמבו 779

 1151 םסישסעצ אס סע,

 ,גסױרַא // .ג"י 29 .קרָאײװינ ,סטרעוװרָאפ

 186 עסזשהע4 255001260מ (, 06

(16516621, 43659. 
 1388 םעס20683צ ,

 3 סי.

 .ָאגַאקיש ,סטרעוורַאפ

 רעָאגַאקיש צלעיצעּפס}

9 
 1256 466216 8עס, 81 13 8, 0

,1 1501} 

 עע61- ?גסױרַא // .ג"י 8 .קרָא=וינ ,טייהיירפ

 2610 ?ט011581מ8 ,45800181/0מ (3/. 01-

 ;;882600 .שגמ , 216514624)

175 

 גאס

 עסעטש8ע6,
1591 

 טעדגירגעג ,טּבַאגסיוא

{1 



 14618614/ 50 טמ!סמ 5008:6, אאסש

 {191} סע{.

 :ךעלטנכעוו
 ,ןיזַאגַאמ ןעיורפ ןוא רענַאקירעמַא רעד
 טצמדיװעג טַאלּבנעכָאװ עלַאנָאיצַאנ .קרָאי:װינ

 24 .רוטַארעטיל א טסנוק ,םײה רעשידיא רעד

 166188 21088 2001188100 'גסױרַא ,ג'י

 .29646 .ס00זמ78מצ

 186 06615מ ,24/0011024מ, 77 80ש66עצ/

 ן1921 ןאסיז סע{

 =ןילקורּב ןוא גנוטייצ עיינ רענילקורּב
 גָאטײרּפ עלַא טנײשרעד .טסָאּפ ליװזנָארּב
 ,ג"י 16 .קרָאי וינ ,ןילקורּב ןיא

 1727 3:1027 ךוּברָאי רעטײּברַא רעשידיא|}

 15 ןקרָאיײײינ ,ןילקורּב ,וינעוצ ןיקטיּפ

 ןַאגרָא רעלעיציפָא .קרָאייינ ,טייקגיטכערעג

 :רָאװ טנעמרַאג סידייל לַאנָאשענרעטניא רעד ןוּכ

 וז88 2, 08- ידער // .ג"י 5 .;ָאינוי סרעק

 .25644 .םוֿפת

,84 1018 7086 3 ,6016026101:610 

 51 ןאסיז 3 0146

 =רושז ַא ,קרָאייינ ,סדנוק רעסיורג רעד

 טנײשרע .עריטַאס הא ץיװ ,רָאמוה רַאפ לַאנ

 .ּבָאּכ "סדנוק  ןופ ןּבעגעגסױרַא .גָאטײרפ ןדעי

 ךא טנעדױערּפ ,וָאנירַאמ בקעי ,.ָאק גנישיל

 ,2604234 .ג"י 18 .רָאטקַאדער

 ך86 219 84104, 201 8. 81:0264ש689צ.
 1 ןאסש 3 011

 קחצי ר"ד 'דער .סעיײנ עשידיא ןָאסדָאה
 .ג"י 4 .ןַאמרעטנוא

 92 , 2104901מסזיז , 9668סצ 61? א. צ

 {161 ןגנוליײטטימ עטַאװירּפ}

 .גרוּבסטיּפ ,רעזייווגעוו רעד

 ,ןאקראּב לאוי

 1520 :1927 ךוּברָאי רעטײּברַא רעשידיא|

 ,עג .ַאינײװליסנעּפ ,גרוּבסטיּפ ,וינעוע רעטנעס

 1921 ןיא טריינַאגרָאער ,1854 ןיא טעדנירג
 ן197| ן"דניירפסקלָאפ, ןעטָאנ םעד ןעמוקַאּב ןוא

 ידעצר .ג"י 5

 .ךילטנעכעוו טנַײשרע .קרָאײװינ ,רעקעװ רעד

 ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא ןוכ ןַאגרָא רעלעיציפָא

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוכ דנַאּברַאפ

 ,220630 .ג"י 4 .ַאקירעמַא

 םסע רעססאס}, 175 2250 םעסה0שהצ

 זיפ } ןאסש +צ0ע44

 =עגסױרַא .קרָאיײיינ ,רעטײּברַא ןָאינוי רעד

 +ג .ל יא עּפורג .רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ןעּבעג
 ,232630 .ג"י 1 .י .װ
 "חמס טתוסמ רשסעסע;, 219:860026 .4טס.,

 {199| סא 0444

 .רַאפ רעד} עמיטש סרעקעּב עשידיא יד

 רַאפ ןַאגּרָא רעכילטנעכעוו ,קרָאי:וינ ,?רעלטימ

 ײרָעקעּב עשידיא יד ןוכ ןעסערעטניא יד

 =עגסױרַא ,עדצנעק ז ַאקירעמַא ןיא רעמיטנעג
 -ילּבָאּפ עמיטש סרעקעּב עשידיא יד ןוכ ןעּבעג
 .249651 .ג"י 12 .ינַאּפמָאק גניש

 ן1927 ןחפ 15 *ג טױל}

 -=לל א

 ףךמס 9166198 2246ע8 0106, 189--

 2001 286 גגטס, אסש +צ0144

 :עכילטנעכעו ,קרָאײװנ ,ןעסעזַאג עשידיי

 +צי טנײשרע .טַאלּבעגַאט ןעשידיי ןופ עּבַאגסױא
 .ג"י 83 .גָאטײרפ ןעד

 ן1927 ךַאנַאמלַא-טלעװ רעשידיא }

 185--187 8839 8ע080ש8צ, האסש 3014
2011 

 .קָאדָאטרָא .קרָאיײינ ,טכיל עשידיא סָאד
 01-080- יגסױרַא .ג"י 4 .טַאלּבנעכָאװ עשיס

004 2001152189 0038. 29640. 

 חס 12806 01 18:801)} 54 (1
 ן202) 8060, אסש 3014 019צ+

 רעלציציּכָא .קרָאײינ ,קלָאפ עשידיא סָאד
 ופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא

 "דער // .ג"י 18 .גָאטיײרפ ןעדעי טניישרע .ַצקירעמַא

 ,295:41 .םע. 51מסמ 8612946/ת

 009 צ101886 2018, 114 2148 תטס,
 ז2031 ןאפש 044

 .עגיצניא יד .קרַאנ ,עמיטש עשידיא יי

 *=רע .טײטס ױרױשזד וינ ןיא גנוטײצ עשידיא

 ךוכ ןעּבעגעגסױרַא .ג"י 2 .גָאטײרפ ןעדעי טנײש

 .ק ר"ד .ינַאּפמָאק גנישילּבָאּפ "עמיטש עשידיא,

 .479.38 .רָאטקַאדער ,גרעּבנרָאפ

 יזמס 166198 +0106/) 398 0

 {0: 11206, אסשגזא א. {;
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 ןה6861מ8) .ַאּפ גנידער ,עמיטש עשידיא יר+

 .יקסלַארָאק .י ידער ,2|
 ן205} - ן} יַאנ ,1027 דרָאקער רעעידיא}

 טנײשרע .ג"י 4 .ןָאטסָאּב ,רערהיפ רעשידיא

 .4014 86 .גָאטײרפ ןעדצי

 ףימס 6198 1,6806/, 294 (/880מ8/0ת

 1 טוע,3 80840מ, 1125.

 .ג"י 13 .סיאול .טס ,דרָאקער רעשידיא*
 מס 1610188 2217 ת2660ע0, 8022--09

 ן20/| 8810 .טסםט6, 854, 1:00נ5, 310.

 .ג"י 7 .יקָאװלימ ,טַאלּבנעכַאװ רעקַאװלימ
 םסעש102 21186/מ= 220 תט2- *גסױרַא //

 .400654 .1981מ8 (ס00זמץגמצ

 111/60801661/ שעס08640126, 970 1618

 ה,ט:1 510 69, 2111221666-.

 יד ןוכ ןּבעגעגסױרַא .קרָאײװינ ,רעסערּפ רע

 טנײשרע .29 לַאקָאל סרעסערּפ עװיסערגָארּפ

 .132423 .ג"י }1 .ךַאלטנכעװ

 ת/688698 (עסטע, 8

 1881, 1448 810/664, אסש 014.

 תעספס,(6
 ןפספ}

 ןופ ןַאגרָא רעלעיציּפָא .קרָאײינ ,טירשטרָאפ

 ןיא סרעקריָאװ גניהדָאלק דעטײמַאגלַאמַא יד

 ,205641 .ג"י 12 .ַאקירעמַא

 20ע64868/116 15 טמוסמ 80ט2ע6, ןאסש

 ן1ס1 +סז1.

 27 .קרָאיײינ ,עמיטש רעטײּברַא עיירפ
 966 40106 04 1:800/ 'גסױרַא // .ג"י -

 .12083 ,8פפ'מ (ה. 60:00מ, 21:681061) -

 7616 /06100/ ט?ומזמס/ 486 ?(1ׂ

 ןל| 856/661, אסש 3018 סג6צ.

 ןּבעגעגסױרַא .קרָאײװנ ,טרַאװ עיירפ סָאד

 =ָאס ןחא ץנַארעלָאט, רעכַאמקוָאלק עּפורג רעד ןוּכ
 .26 6534 .תמ זצטז1מפ!;ץ *דער // .?טצטירַאדִיל ,

 |} יצעד--1 +3}

 ןוזיװעגנָא טינ סערדַא}

 :נַא סָאל ,עמיטש עשידיא רעינרָאפילַאק*
 !גסױרַא .ם. 618864 'דער // .ג"י 4 .סָאלצשנ

 ךמס (081110/מ18 9660858 ע30106 4920 ,

 .45 8 60 .,(1. סטע1מ , 1:1:6514621-11208961)

 {19927 ןופ רַאלּפמעזקע ןַא טױל}

2121 

0 2817 {,9501060 9661548 0811109814 

 ן22) 80 1:08 8086168) 084

 טַאלּבנכָאװ רעטרירטסוליא .ָאגַאקיש ,רוטלוק
 רוטלוק ענײמצגלַא וא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ

 .(רעלימ .ל) 14 111116/ 'דער .ג"י 1 .םינינע

 .0ט1?ט/ תט018581מ8 28800121100 "גסױרַא

2. 

 |26 'רּבעכ--(רעטצעל) 21 +נ}

 1126 8106 151246 ,4טס,

1119 ,0216290 

 יסטנ?טזי ,
 ןי11

 ;ןכָאװ ייווצ ןיא לָאמנייא
 .קרָאיײינ  ,רעטסישזדער לעטָאה סיּבּביל*
 - .ג"י 2 .קרָאיײװינ ןיא ןכָאװ ײװצ עלַא טנײשרעד

 151 ןגנוליײטטימ עטַאװירּפ}

 שנעכָאװ ײװצ ַא .קרָאײוינ ,עמיטש רעזנוא

 ןיא עיצַאזינַאגרָא יחרֹזמ רעד ןוכ ןַאגרָא .טפירש
 ,235631 .םנ.ת2- סמטעפומ 'דער // .ַאקירעמַא

 |30 לירּפַא--1 'נ)
 סט 30106, 81 סענוסמ 864ט2/6, אסש

 2161 + סג,

 ײװצ .קרָאיײינ ,ןרעטש רעטַאעט רעד

 רעד ןוכ ןּבעגעגסױרַא לַאנרושז ראכַאלטנכעװ

 .ןַאמלעדוג .ה ןוכ טריגַאדער .ןָאשַײקילּבִיּפ רַאטס
4, : 

 113 'טּפעס--1 *נ}

 ךמס 0518", 50 סתנסמ ם804ט2ע6, ןאסש

 בע + סע,

 .יּכָא .קרָאײינ ,רעטײּברַא רעשידיא רעד

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיצ

 4 .עקירעמַא ןוכ ןויצ-ילעופ ײטרַאּפ רעטייּברַא

 .22 א 90 ,ג"

 םס+ 11461פמ6/ 44/06116/, 32 טסמנסמ

 1 5408/6, אסוז 3014.

 .טנכעו-כ .קרָאיײוינ ,רֵעטעּברַא לדָאנ רעד
 ןפ עיצקעס סדײרט:לדָאנ רעד ןופ ןַאגּרָא רעכַאל

 .257480 .ג"י } .גיל .קוידע ןָאינוי דיירט רעד

 ןינוי--? ינ)

 1866016 רעסעגסע , 105 1256 עטטע-

 1660? 819061} גאסיא צ{סעק 011.

 א



 תודחאתה חפ ןַאגרָא .קרָא:וינ ,קלַאפ ןרַאפ

 לָאמ ײװצ טנײשרע .ַאקירעמַא ןיא זיצ יריעצ

 ,255451 .שטיװָאניּבַאר לאקזחי 'דער .שדוח ןיא

 ןךצלטנּכעװ טנײשרעד 14 '1 ןופ)
 ץהימ 2014, 425 1,2187014ס 854., |

 ן220} גסיז 3 סע. } :

 :ךעלטַאנָאמ
 רַאפ לַאנרושז-שדוח ,קרָאי-ינ ,םוקפיוא רעד

 ןוֿפ טריטקַאדער .םינינע:רוטלוק הא ריוטַארעטיל

 .17428 .רעפנייוו .ז

 ןילוי--1 'נ)

 266 016:טומ, 84 80שסװצ , אסוש בסעע

.0113 211} 

 רעכעלטַאנָאמײװצ ,ךוב רעודנוא

 -קַאדער .קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז

 שידיא , 'פ 'גסױרַא .ןַאמּביל קחצי ןוכ טריט

 ,"1255:22 .הןבצ
 ןירּבעּפנַאי--{ 'נ)

 761189 ט316188 1606ת", 129 גצסתט6,

 + . קרָאיײוינ

 5521 אסיז בסעא 64

 רעד ופ ןּבעגעגסױרַא .קרָאײינ ,ףמַאק ןיא

 } .ןָאינוי סרעירָאפ דרָאּב טניָאשזד רעקרָאי וינ

 .2824 42 ,ןָאסלקוי .ר 'דער .ג"'
 ן222| ןרעּבמעצעד--3 *1}

 .ג"י 2 .לַאנרושז שדוח .קרָאײינ ,לזניא רעד

3. 

 ןןיײגוצסױרַא טרעהעגפיוא|}

 92261 תטפ. 00 , 2, 0, 30צ 29, 518. 8;

 {531 גאסיש +0ע14

 :סױרַא .קרָאײינ ,ןיטעלוּב לוש גניר .ּברַא
 :רַא ןפ טנעמַאטרַאּפעד סגנודליּב םעד ןופ ןּבעגעג

 גנַאגרָאי) .רָאטקעריד ,רעטּבילעג .פ .גניר רעטעּב

 .230628 ןןזיװצעגנָא טינ

 ןירּבעפ---15 *נ}

 רע סזי1סענ סם 8 01ע015 , 175 259 8:024625,

 .ן2551 אסיש 3014.

 :סױרַא לַאנרושז-שדוח .קרָאייוינ ,ןעניגַאּב רעד

 ךפ טריגַאדער ,רעּבײרש עּפורג ַא ןופ ןּבנגעג

 .17424 .ג"י 2 .םויגצלָאק ַא

 א8ז0מ ת010ז8ת, 432 אסש 869

 ן226| .געס., 8ע008!ץמ, אס 3024.

 . +ילטַאנָאמ .קרַּביײינ ,עמיטש רעקַאטסילַאיּב

 רעקָאטסילַאיּב ןופ ןעּבעגעגסױרַא ןיטעל פב רעכ

 ןןיװעגנָא טינ גנַאגרָאי .קרָאיוינ .רֶעטנעצ
53 22. 

 ד'ס 0166 01 812179104, 228 44

 ןככו םעסה0שגָ}/ גאסש 3064.

 :ַאיצַאס ןופ ןעמעלּבַארּפ רַאּפ רעטעלּב
 ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק ,םזיל
 -ער רעד רעטנוא לַאנרושז שדוח ַא .קרָאיײוינ

 ,24650 .קַאװטיל .א ןחּכ עיצקַאד
 ןרעבמעצעד--1 'נ|

 1616, 424 0126 80/601, אס

 1 5 סו? :

 .שדוח רעשיטסינומָאק .קרָאי:ינ ,רעמַאה רעד

 -ער ."טיײהיירפ , רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא לַאנרושז

 .ק ,לדנימ ,י ,ןיגלָא .מ :עיגעלָאק:עיצקַאד

 רעצױרַאפ .ןײטשּפע אנכש ,ןַײטשּפע ךלמ ,רמרמ

 ,29620 .ןיגלָא .מ :עיגעלָאק ןופ

 ןץרעמ--1 'נ)
 י118זמזמס/", 30 טתנסמ 80ט216, אסש

 2291 0קצ -

 גרַאװלעטיה רעד} רעקריַאװ רעגדעה רעד*

 ןפ ןַאגרָא רעלעיציפָא .קרָאי:ינ ,(.רעטײּברַא

 סרעקריָאװ ירענילימ א ּפעק ,טעה הטָאלק רעד

 'דער || .ג"י 12  ,ןָאינוי לַאנָאשענרעטניא

 .270464) .{. וז 836158

 ן1927 חפ 1 'נ טױל}

 ףמס 86809062/ רשסעצסזע/ 9 0

 תטסתטס, 1029 181284 6163, אסש

 2301 + סע ,

 רַאפ לַאנרושז רעכַאלטַאנָאמ .קרָאײוינ ,1920ח

 .18 824 .רוטַארעטיל

 ןיַאמלירּפַא-- (רעטצעל) 2--4 '1)
 ּכ. 1:2060404, 1020 216814629 84,,

 122 םעסס!ע!צת,; אס 3024.

 - .רושז-טנגוי רעשירַאטצלָארּפ .קרָאיײװינ ,טנגוי

 ."גַאלרַאפ עינזוק גנוי, ןכ ןּבעגעגסױרַא ,לַאנ

 עמױלש ,רענטרעג לטָאמ :םויגעלָאק סנָאיצקַאדער

 ?וזַאר .ד ,טעּפ םיַאֹכ ,ץנַארעמָאּפ .א ,ןַאמדיװַאד

 .2124627 .סענײש .ה ,ןיּבור .ּב ,שטיװָאמ

 ןיצעד-'ווָאנ--1 'נ)
 3386, 30 טמ10מ 8540216, אסש צסע ,

231 

6 20 2 



 -רָא רֶעלעיציּפָא .קרָאי-װײנ ,לַאנרושז טנעגוי
 א עקירעמַא הּכ ןריצ-ילצוּפ עגנוי יד ןפ ןַאג
 .200627 .ג"י 4 .עדענעק
 ח{סט6מ", 153 566046 .געס., סש + סע{,

1 

 .קרָאײינ ,עמיטש רעטייּברא עשידיא יד
 =עּברַא ןלַאנָאיצַאנ:שידיא ןוכ ןַאגרָא רעלעיציכָא

 ,יַאמ ץוח ךעלטַאנָאמ טנײשרע ..דנַאּברַאּפ רעט

 .170625 .ג"י 12 .רעּבמעצעד ךוא רעּבָאטקָא ,ילוי

 1ת6 9266158 רעסעגסעֿפ ע0106, 189 86-

 ן259) 6086 .גטסםטס, אסש 0114

 10 .קרַאיוינ ,רעמרַאפ רעשידיא רעד
 =וטלוקירגַא שיאושזד רעד ןפ ןּבעגעגסױרַא .ג"י

 'העג .ןוָאטס .ס ןימינּב 'דער // .יטעַײסָאס לער

 .2908 91 .רעלימ ןימינּב 'דער

 ךמס 069058 ?עעגסע,/ 301 12256 18

 31 54/661, אסיש עס.

 טפירשטַאנַאמ ַא .קרַאײוינ ,ןַאמירדנַאל רעד*
 -ירדנָאל-דנעה רעד ןופ ןעסערעטניא יד טעמדיוועג
 רעקרָאיינ רעד ןפ ןעּבעגעגסױרַא .עירטסודניא
 .ן"ססַא סנעמירדנָאל-דנעה

 {1927 ןהפ 6 יג טױל}
 1ת86 ןגגטמסעצענמםמ, 107 (ץ650,) 8

 56. אסש צסע{.

 -רָא רעלעיציפָא .ןָאטסָאּב ,טרָאװ עיינ סַאד -

 טנײשרע .גניר רעטעּברַא טנעדנעּפעדניא ןוּפ ןַאג
 2101ש15 11. 'דער // .ג"י 15 .ךַאלטַאנָאמ

.275640 58 

 ך6 ןאסשש רעסע4, 86 1,6ט61616 8166,
 371 80310ת, 218884

 =רושז רעכילטַאנָאמ .קרָאוװינ ,דנַאּברַאפ רעד

 ןָאשײרעדעּפ רעד פ טכױפיוא רעד רעטנוא ,לַאנ

 ידצר // .ג"י 9 .ַאקירעמַא ןיא ןעדיא עשילױּכ ןוּכ

1 .2. 222630. 

 52 טמנסמ 8008/6.

 אס +צסע}.

 ח+ סזט8מס" ,
1 

 :יל רַצפ לַאנרושז-שדוח .קרָאײװײנ ,רעדעּפ יד

 .ז חּכ טריטקַאדער .ןגַארּכ-רוטלוק ןוא רוטַארעט

 רַאפ לַאנרושז-שדוח 7 'ג ןופ| .ג"י 7 .רעפניײוװ

 ַא ןוכ ןּבעגעגסױרַא .טכנוק תצא  רוטַארעטיל

; 41 

 ,ןילדַאק .א םויגעלָאק-עיצקַאדער ,רעטכיל עּפורג

 .175625  ןיקצול .א ,ןַאמלסײז .ל

4364 8560080 321 ,2666 016 

 2391 . - אסש צסע{4.

 ןַאגרָא רעלעיציפָא .קרָאײװנ ,דניירפ רעד

 2. 889- 'דער // .ג"י 16 .גניר רעטײּברַא פ
 .192627 .תומ

 ך86 2116ת0, 175 2850 81:0480689

 {241 ןאסש 904.

 - לַאנרושז:שדוח ,קרָאי-ינ ,טרַאװ עיירפ סָאד=

 .ןגָארפ עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצָאס רַאפ

 א |רַאורּבעפ--{ 'נ)

 1 ןגנוליײטטימ עטַאװירּפ}

 .א ךתפ טריטקַאדער .קרָאײװנ ,טפנוקוצ יד

 .ן"ססַא "טטרעװרָאפ , ןחּכ ןעּבעגעגסױרַא .ןיסעיל

 .20525 .ג"י 1

 175 2859 2ע024ש62צ

 גאסש 3 סע

 מס ?ט?טעס},

241} 

 ןּבעגעגסױרַא . קרָאײוינ ,לַאנרושז רעדניק

 .'קניא ,טוטיטסניא קלָאֿפ םכילצ םולש םעד ןיפ

 ,202626 .ג"י 6 .רעגינ לאומש 'דצר

 11ת6066 2001821, 144 860064 הטסתטס,

 עי גאסוז 1 0ע4.

 וצ טפעה:ס'טַאנָאמ ַא .קרָאיײװײנ ,לארשי הער
 8 .חישמ ןעגידתמא םעד לארשי וצ ןערהצלקרע

 .2229 .ג"י

 ףךתס פםסממסע4 04 15/846!,} 27 !םנססק

 ן26) געס., 8900/4!ץמ, אס 3924.

 :םיׂשדח יירד ןיא לָאמניײא
 .גנע שידִיא ַא .דליפקורּב ,ןעטייצ עגיטציא יד=

 קיפיסַאּפ חכ ןעּבעגעגסױרַא לַאנרושז רעשיל

 ליג .ס 'דער .ןָאשיעישָאסַא גנישילּבָאּפ ססערּפ

 .ג"י 7 .םישדח 9 ןיא לָאמ | טניײשרעד .טרעּב

 0401410 תַספּפ עטמננפמנמפ 385., 8ע0014-
5451 4618, 111 

 טריגַאדער .ג"י 11 .קרַאונ ,רעטכעוו רעד

 יערט.טכיל , 'פ 'גסױרַא .םִיוּבנירג .ש .ע ץכ
 .םישדח 5 ןיא לָאמ ןַײא טנײשרע ."רעג
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 =. כו ?



 !םס ר0210םמ2ת, 38 6011086 1406,

 ן546} | גאסועהנ , א. +צ.

 ;םישדח סקעז ןיא לָאמנייא
 .רעי ּבלַאה ,קרָאײײינ ,טסנוק ןוא רעטַאעט

 וצ טעמדיװעג .לַאנרושז רעטרירטסוליא רעכעל
 ןופ ןגײװצ ערעדנַא עלַא ןוא קױװמ ,רעטַאעט

 ,255431 .רעּבעגסױרַא ,לעד .א ,ה .טסנוק

 ןלירּפַא--1 '1}

 100810813 28? 800169צ 459 800/48684

 ן2} 81:001!ץמ, סי 3014.

 ;קיסעמלגערמוא
 טפַאשלצזעג רעד ןופ ןיטעלוּב .קרָאײװינ ,רָאקיא 5 5 פ

 :ָאס ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיא רעד ןפלעה וצ

 = ,ג"י 9 .דנַאלסור טצװ

 ן64 ן}12 8886191מ 81:660 א, +-ן

 :ַאירעּפ ַא .קרָאיײינ ,עמיטש רעקַאטסילַאיּב

 דוד ןופ טריגַאדער .לַאנרושז רעטרירטסוליא-שיד

 ןוכ ןעּבעגעגסױרַא .קַאילּפערק בקעי ןוא ןהָאס

 יג"י 6 .םילוח-רוקּב ןוא רעטנעצ רעקָאטסילַאיּב

.21 7 
 מס 0166 01 8121786047 258 14

 299 םעס80שגצ, אסש צץסע.

 ןרעטלע רַאפ ןּבעגעגסױרַא .קרָאיײוינ ,ןיטעלוּב
 ,ב לושקלָאּפ םכילע םולש רעד ןוכפ רצוט ןוא

 ,29 8 23 ,'ווא ןַאמניילק 2073 ,ייוװצ

 ןרעּבמעטּפעס--1 'ג}

 120 ןרָאטַאטָאר ַא ףיוא טקורדעג}

 ,גנולמַאז עשירַארעטיל .ןָאסרעטַאּפ ,ןעלגעז
 ןיא רעטכיד עגנוי עּפורג ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא

 .122422 .ג"י 2 .ןָאסרעטַצּכ

 {2511 {ןזיװעגנָא טינ סערדַא}

 ןנח .קרָאיײוינ ,רעטעלּב בוט םוי סעקינימ

 .ג"י 92 .רעּבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער סעקינימ 5

08 20. 

 080ת08 9. 3/111695, 83 06

 551 סועטס1,3 אסיא ץטע{.

 ןופ ןּבעגעגסױרַא .קרָאיינ ,ורכ ןרענַאיּפ יד

 תוצובק ןעיורפ יד רַאפ עיצַאזינַאגרָא ןעיורּכ רעד

 ,202428 .לארש' ץרא ןיא

 ''ם6ס 1066 שסזמסמ, 52 טתנסם

 ןה) 84ט2/ס0, אסש ךץסע4

 ןַצ גרָא .קרָאײײנ ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ
 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעטקינײארַאפ רעד ופ
 90446 .ג"י 2 .(ןיצ ילעוּפ עקניל} ײטרַאּפ

 1ו0161811380/ 66022/, 356 8,) 8

 ן5) ,.84  אסש ץ{סעא 0154

 ;טּפָא יו טסואווַאּבמוא
 :עגסױרַא .ָאגַאקיש ,לקניוװ רעקָאטסילַאיּב
 .ג"ל } .דנַאּברַאפ טנגוי רעקָאטסילַאיּב ןופ ןּבעג

 ןרַאורּבעפ--4 '1}

 818ו7860846/ {ט96מ0 צ602440) 0

 ןיפפ| סעצ8181 854:064, 08106290, 111

 :ָאמ ןּבעגעגסױרַא .ָאדַארָאלָאק:רעװנעד ,הוקתה*

 :נָאק שיאושזד רעד ןופ ןטנעיצַאּפ יד ןופ ךילטאנ

 ַא טימ .רעװנעד ןיא יטײסָאס ףילער טוויטמאס

 ,גנולַײטּפָא רעשילגנע ןוא רעשידיא

 561 ןגנולַײטט'מ עטַאװירּפ}

 ירענילימ ןוא ןּפַאק רעװיסערגַארּפ רעד
 רעד ןפ ןּבעגעגסױרַא .קרָאײװנ ,רעטעּברַא

 רעד ךפ עיצקעס רעטעּברַא ירענילימ ןוא ןּכַאק

 .28:843 .ג"י } .גיללַאנָאשיײקוידצ ןָאינוי דיירט
 ןל7} |רעבָאטקָא--4 'נ}

 .קרָאײינ ,רעטעּברַארָאפ רעד*

 :939 */ ,1927 ךוּברהָאי רעטײּברַא רעשידיא |

 {סרעירָאפ!} סרעירָאס לענַאשענרעטניא ןוכ ןַאגרָא ,

 ,לטיס דנעלײא גנָאל- -ךילטנעכעווייוצ  ,ןָאינוי

 -ָאמ :842 יז ,טרָאד .|!| 1931 ןיא טצדנירגעג

 224 יז ,1997 ךַאנַאמלַא-טלצװ רעשידיא .ךעלטַאנ

 {ירוּבזָאר .א :רָאטקַאדצר ,קרָאי וינ ןיא טניישרע ;
|258} 

 :יריעצ ןופ ןַאגרָא .קרָאײװנ ,דנַאל ןרַאפ*
 |2591 .ג"י } .עקירעמַא ןיא יחרזמ

 ךיירקנַארפ
 ; ךעלגעט

 עשיאײטרַאּפמוא ,זירַאּפ ,רעטללּב רעזירַאּפ

 הא ךיירקנַארפ רַאפ גנוטײצ-גָאט עקיגנעהּפָאמוא
 קנַארפ .ג ,שטיווָאּבוקַאי .י ןופ טריגַאדצר .עיגלעּב
 ,137400 .ג"י 2 .טרָאּפָאּפַאר .ד ןוא



 ןט2 םעד .ךעלטגכעוו ןענישרעד ץרע נ 14 ץפ}

 {ןײגוצסױרַא טרעהצגפיוא רעּבָאטקָא:

 1168 16011168 2211816מ65, 10 עט6 46
 ןלסס} 208868, 83: 1800068) 95 צדק

 'דער // .ג"י 1  .זירַאּפ ,טנייה ףעזירַאּפ

 ,43 א 62 .1. תעהקסעומ

 ן24 רַאונַאי-1 'ג}

 18 103:866 2211810תת6, 109; {ט9

 2 28 4ט '16תמץק!ס, 221184

 :ךעלטנכעוו
 עלַא טנײשרעד .זירַאּפ ,עמיטשפרעטעּברַא

 רעד רעטנוא ןּבעגעגסױרַא טרעװ ..תּבש םוא ךָאװ;
 עלענָאיסעּכָארּפ יד חפ דנַאּברַאפ םנופ טכױפיוא
 1 60ע0 'ידער // ,ג"י 4 .ןעס ןופ ןעניײרַאפ-

 1:8 עסֹוצ ס0טטע1סעס;, 25 עטס 646 8

 ן20) 612890-20+-8451169, 22ת18 (10).

 :ךָאװ ַא לָאמניײא יו רענעטלעז
 תע. ידער // .זירַאּפ ,טלעװ רעטעּברַא יד

 ,27 8 39 .610800טע

 : ן24 ּיװְצנ--1 '1

 01:6 110806 סטטע}סע", 54, עטס 646

 261 תעסטסתס6, 2818 (9),

 .ָאק שיטסיכרַאנַא .זירַאּפ ,טניירפ .רעטעּברַא:
 .2, 0060מ 'דער //} .ןַאגרָא רעשיטסינומי

,7 
 ןיצעד--1 4) ||
 120181110 10467880102216, 72, עטס 068

 ת21/165, 22ע15 (20) םסטע 04/0010ע-

, "?1218 2641 

 .טנעכעװ "יװצ .זירַאּפ ,ןעּבעל עינ עשידוי
 קלָאפ ןעשידוי םוצ טעמדיװעג לַאנרושז רעכעלי

 ...טרפּב םוטנעדוי רעדנעלסור םוצ ןוא ללכּב-

 .גרעּברעּבליז ףסוי 'דער .,לארשי ץרא וצ ךױא

 ,220628 .עזפוגע106 112תנטסטע8 : ידער'//
 251 ןיטּפעס---241 'ינ)

 .עג ,רעכילטַאנָאמ ,זירַאּפ ,געו רעיײנ רעד

 ,לַאנרושז רעשירַארעטיל ,רעשיטילָאּפ-ךילטפַאשלעז

 .ילק .י א יקסניטָאּבַאשז .װ ךרוד טריגַאדערי
 .םַע/ סגעמסמ 01ם800טע8 'דער // .װָאנ

 ,189622 ..ח8898ט164ש *גס ױרַא:

 ןיִאמ--(רעטצעל) 2 *ג ;לירּפַא--1 'נ)

 /288861067 0 215, עטס 7186056, 08- י

(16) 115 2651} 

 ,ָאגרֶא רעד .זירַאּפ ,גנודײלקַאּב רעזירַאּפ
 ,אּב רעד ןוכ טַאקידניס רעטעּברַא םענײמעגלַא ןרפ
 הא סגנודליב ַא .ןעס ןופ עירטסודניא סגנודיילק

 ןדעי 29 א 20 םעד טנײשרעד .,ןַאגרָא-טּפמַאק

 ,ג"י 3 .שדוה

 ןנ,0 76!סזמסםס ?סטעעט16 וצ עגַאלײּב}
 ןטפ)

 עדענעק
 ; ךעלגעט

 ילָאּפ .ָאטנָארָאט ,לַאנרושז רעשידיא רעד
 עכלעװ גנוטײצ ַא .לַאנָאיצַאנ גיגנעהּפָאנוא שיט

 15 .ןעטכיש עלַא וצ קורדסױא ןוכ טיײהיײרפ טיג

 10ט0:881 ?1689 1:011006 (11, יגסױרַא .ג"י

 .400637 8}0טנע ) 2005. 226 6סת. תקע

 מס ןססעסש שסטנימ} , 251 --293 0טסממ

2651 86, 30689{ '04 

 רעדענעק יד .לַאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק
 .. 10010481:ץ ידער .ג"י 20 .גנוטַײצ עשיד א

 ,472687 ,82916 20011581068 00, 'גסױרַא

 066388 תםווצ 228916, 4075 84. 1:86-

 ןל699}  עסםסס 8170, 11001/680,

 ;ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ
 עגיצנייא יד .געפיניוװ ,טרָאװ עשידיא סָאד

 טניײשרעד .עדַאנַאק ברעמ ןיא גנוטיײצ עשידיא

 .452427 .ג"י 14 .גָאטײרּפ ןוא גָאטסניד ןעדצי

 "מס 18:861116 21088 8149, 515 561114

 ן27ס} ,אטס, 01ממ1268.4

 :ךעלטנכעוו
 :עגסױרַא .לַאערטנָאמ ,דיא רעדַאנַאק רעד

 יעג ןעשידיא םנופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעּצעג
 'גסױרַא // .לַאצרטנַאמ ןיא ןעּבעל ןעכילטּפַאשלעז
 .08086012מ 966 ?0011881מ9 4 850012110מ

3,. 
 16 טסוגױא--1 'נ}

 "186 08ת80ֹוּהִמ 00", 520 84 1:86-

 ןץענ1} 1606 8170, 21006:684

 ( 923 ּכ



 . פ גנוטײצ ַא .לַאערטנָאמ ,לַאנרֹושז סקלָאפ
 1. 1461 'דער // ..ג"י 5 .קלָאפ ןרַאפ קלָאפ

 ף6 ט103+421 ?00115180  'גסױרַא ,026/

0. 647 30, 
 260/168 90ט1מ21, 1016 54, ן,גטיסמ6

 ן2721/ 8176 11026/621,

 רָאפ .לַאצרטנָאמ ,טַאלּבנכַאװ רעדַאנַאק
 "קַאדער .םינינע עכַאלטּפַאשלעזעג ןוא רוטלוק

 .220638 .םויגעלָאק ַא ןופ טריט

 12 ּיװָאנ--1 ינ)

 0888260:88 רט0610ש 1610 1,8ט6

 ן2231 20016ט496, 11026:6814

 רַאפ .לַאערטנָאמ ,טַאלּבנעכָאװ רעדענעק
 .י .ל 'דער .ןּבעל ךילטפַאשלעזעג ןוא רוטלוק
 .23 839 .ןַאמצלעמש

 ן12 'װָאנ -- רעמונ ןיײא זיױלּב ןענישרעד|}
2741 

 יד ןיא טַאלּבנכָאװ ַא .ָאטנָארָאט ,ףכַאק רעד

 'גסױרַא .רעטעּברַא עשידיא יד ןוכ ןסערעטניא

 1821 2301188198 24580612110ת, 1. 81ט-

 .44 54 60 ,26ענג8מ , 2168

 |1 ראונַאי 1 4)

 םסע 481, 450 5080/מ28 .צסמטס,

.0040" 75 

 ;ךָאװ ַא לָאמ ןייא יו רענעטלעז
 ןּבעגעגסױרַא .לַאעיטנָאמ ,טרַאװ רעזנוא

 רעד ןיא רעֹוט עװיטקַא עּפורג ַא ןוכ ךילטַאנָאמ

 ,179450 .גנוגעװַאּב רעטייּברַא

 ןןזיװעגנָא טינ סערדַא}

 ןי} {9 יַאמ--1 יו

 עשידיא .לַאערטנָאמ ,רעדניק ערעזנוא

 ,202427 .ג"י 2 .ןיטעלוּב ןלושסקלָאפ

 771 ןןזיװעגנָא טינ סערדַא}

 רעכילטַאנָאמ .לַאערטנָאמ ,טלעװ רעכיּב יד

 .יא רעלַאערטנָאמ רעד ןוכ ןּבעגעגסױרַא ןיטעלוּב

 .150424 .ג"י 2 .קעטָאילּביּב-סקלָאפ רעשיד

 ן2781 ןןזיװעגנָא טינ סערדַא)

 :עגסױרַא לַאנרושז-שדוח .ָאטנָארָאט ,גרַאװגנוי

 הַא רעטנָארָאט יד ןוכ ןּבולק:רעליש יד ןופ ןּבעג

 ,200424 .ןלוש גניר רעטעּב

 ןהַאונַאי--1 'נ}

 ן) ןןזיװעגנָא טינ סערדַא}

 =רושז רעכילטַאנָאמ ַא .יניס טנוָאמ ,תוחול ידי

 'ףַאטס ןוא ןעטנעיצַאֿפ יד ןופ ןעּבעגעגסיױרא לַאנ

 .י ןּכ טריטקַאדער ,םוירָאטַאנַאס יניס טנוָאמ ןוכ
 .דער .ּב סימ ןהפ גנוקריװטימ רעד טימ סקָאפ .ל
 .גנולײטּפָא עשיניצידעמ .רענשוק .י ןוא טסָאק
 .א ר"ד ןוא לעדְנצמ .ל .ד ר"ד ןופ טריטקַאדער
 .182426 .סיװײד

 1 / ןו5 רעּבָאטקָא--1 יו

 .יציפָא ,לַאנרושז:טַאנָאמ ,לַאערטנַאמ ,דנַאליײנ
 ספליה ןעטנַארגימיא ןעשידיא ןופ ןַאגרָא רעלע
 .2904 30 .עדַאנַאק ןיא ןייארַאפ

 ןיטּפעס--!1 *נ}

 אסיח1880, 728 ןא01/6 286 84. 0686

 ן251| 110 11:681.

 יד טצמדיװעג .לַאערטנָאמ ,עטרַאקספיש יד

 ןעגנערּב ןעליוו סָאװ עגינעי יד ןופ ןעסצרעטניא

 ךופ ןעּבעגעגסױרַא .ַאדַאנַאק ןײק םיבורק ערעייז

 .245689 .ג"י 1 .רעפעש לארשי

 ןטסוגיוא---2 'נ}

 דנַאּברַאפנטַאר

 :ךעלגעט
 ײשד תּכ .ק .צ קפ ןַאגרָא .קסנימ ,רּבַאיטקַא

 ,רגַאלסורסײװ ןופ (3)} ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ,4508 62 .יקסנַאשרָא .ּב 'דער יפ // .ג"י 2

 ,אד1:400"*) ץח..168ע88 22, 216802.
 ן253}

221 

 ץכ .ּב .צ ןופ ןַאגרַא .עװקסָאמ ,סעמע רעד

 יִּפ .ק .לַא ןוכ .ק .צ םַאּב סעיצקעס עשידיא יד

 טםאקאמסלק .מ  ידפבה *פ /|/ .2*י 7 .463)
.2 

 260 8800, 10צמעתס828 ץח., (0800-
 ן2:) תההזסנ:אע תסק. } , 210014מ8.

 .ק .ק .צ ןפ ןַאגרָא .װָאקרַאכ ,ןרעטש רעד

 .ג"י 2 .טַארּפָארּפ .רקואלַא ופ הא וא {3) .ּפ
 -?טסינומָאק , גַאלרַאפ 'גסױרַא .עיגעלָאקדער 'דער .
0. 

 +רַא ,לסעג רעװָאנַאירָאג קע ,ץַאלּפ?גריּבמעסקול

 1421 .וָאקרַאכ ,ץַאלַאּפ:טעּב
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 :רעלטנכעוו

 .עשטידרעּב ץפ ןַאגרָא .וועשטידרעּב .ךַאװ יד

 יזירק ןוא םָאקריפסיואזירק ,םָאקרצּנזײרק רע

 ,עיגעלָאקדער :רָאטקַאדער .ג"7 } ,טַארּפָארּפ

4, : 

 וו םסצ , םש, 2116:6462:56 31 , 2סע-

 1 הע יצס13 .

 עגַאלײּב ,קסּבעטיװ ,רעטעּברַא רעקסּבעטיװ

 ."ַאדַאּפַאז ַאירַאז , וצ

 ם3פץה 3888ה8) ץ. 2:6טע2) |'ע6602.
 ןז |

 .וָאקרַאכ ,עידרַאװג עגבוי

 ףַא דנַאּברַאפ.טנגוי ןשיטסינומָאק ןשנינעל ןוכ

 יצר .ג"י 3 .ךָאװ עדעי טנײערעד .עניַארקוא

 ; ןעיצקַאדער} .987494 .טיגעלָאקדער :רָאטקַאד

 ןזוגהּכזז ךוקבתֹוו אמ. 1207 תחה ,1600806
 2-80 006- :|רָאטנַאק} .ןיטגקה16*, 2618

 .ק .צ ןוּכ ןַאגרָא

 נק. 1 קסנצסע8 111 הזצ ,,1( )116 1 ים כקנ16"}

 ן255) סעגזסעצג4 תקספ. 2, 2881.

 ןוכ ןַאגרֶא .קסנימ ,רעטעּברַא רעגנוי רעד*

 דנַאּברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק ןשנינעל ןופ .ק 3

 4 .סעּבַאש ןדעי טנײשרעד .דנַאלסורסיײװ ןופ

 .ץלָאס .ּב וא רענטַאר .ד :ןרָאטקַאדער .ג"י

,3 

 {1927 ןוכ 25 'נ טױל}
 ,תסק 108ע6װק 4מ66סק , עסעזססגז0 48

21 29, 41611614. 

 .צ ןוּכ ןַאגרָא ,קסנימ ,רענַאיּפ רעגנוי רעד

 ,פ .י .ק .ל ןוכ .ק .צ םַאּב ןרענָאיּפ עגנוי 3

 :עגנָא טינ גנַאגרָאי) .ךַאלטנכָאװ טנײשרעד //

 ךרא ץַאמ :ןרָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאּפ |ןזיװ

 .250656 .זיױדגַײװ עקטָאנ

 קזסק 108עסק 11106 . 1001:00048
 ןלפס1 צ 25, 1160.

 .טנכעו .װָאקרַאכ ,רעּפ רעשידיא רעד

 רעד ןוכ טעטימָאק:לַארטנעצ ןוכ עּבַאגסױא עכעל
 ןיא סעקיװעשלָאּב} ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 .ק ,ק .צ !גסיורַא .עיגצלָאקדער "דער .עניַארקוא

 .270456 .וא (3) .ּפ

 13 ֹֹװָאנ-1 ב}

 פג .וָאקרַאכ ,31 סַאגןיקש יי

 ;ךָאװ ַא לָאמ ןייא יװ רענעטלעז
 ,לוש רעיײנ העלד .וצ ןגעװ יד ףא
 =רָא ,לַאנרושז.שעדיוכ רעשיגָאגַאדעּפ .עװקסָאמ

 יד יב ןעָארויּב עשידיא עלַארטנעצ רעד ןוכ ןַאג

 ,ס .פ .ס .ר ןוּכ גנודליּב ןוכ ןטַאירַאסימָאקסקלָאפ

 טינ גנַאגרָאי) .ר .ס .ס .װ ןוא .ר ,ס .ס ,וא ,.ר

 :ַאנ רעד ַאּב טנײשרעד לַאנרושז רעד {ןזיװעגנָא

 ,ןַאמכָארּב .א כ"כ יד ןופ טעּברַאטינ רעטסטנע

 מל רעטסצ ,ץַאמ ,ד ,ןַאטיװעל .מ ,לירּב .ה

 .1נ ,קינטַאלַאּפ ,ש ,טרופקנַארפ .א ,(ַאניקמורפ

 .ַארטנעצ 'גסױרַא .עיגעלָאקדער 'דער .ןַאמלוש

 .ר .ס .פ ןופ רעקלעכ יד רַאפ גַאלרַאפ רעל

 .426)17 ,קינטַאלַאּפ .ש ידצר 'פ .ר

 ./00 הא 8סץמ") 116221111411// חקססבת 7,
0164384 0 10 29 

 =גיא ןופ לײטּפָא ןשידיי םנופ ןעטעלויּב
 ,רוטלוק רעשידנעלסורסייוו רַאּפ טוטיטס
 יסײװ רַאּפ טוטיטסניא םנופ עּבַאגסױא ,קסנימ
 ,239627 .רוטלוק רעשידנעלסור

 ןןרעמונ ייווצ סױרַא}

 עז 36 סע יק גד מיי, סי סיני סע, 63 סג ענד 14 1 83

068 ;21 51 

 .רַא עגנוי חפ לַאנרושז .עװקסָאמ ,דלַאװגנוי
 הכ טעטימָאק:לַארטנעצ ןופ עּבַאגסױא .רעטעּב
 .טנגוי ןשיטסינומָאק ןשנינעל ןשידנַאּברַאפלַא

 =קעס עשידיא ןוכ ָארויּב-לַארטנעצ} דנַאּברַאפ

 ןת. ידער {ןזיװעגנָא טינ גנַאגרָאיו (סעיצ

 שטצנזאעג82-0046ק7, 1. .םץקעצמ,ג 24. ן{ס-

 .סחצ/ ( ב1(סמחה ע 8. 1וזצסנסץעצאזהמ
 .950651 .11ז8סע8 עז |6עג 'גסױרַא

 ןינַאי--(24) 1 ינ)

 10עמהזה 11 סנהעזוזזנע תחמק0ס3ה8 7.

41 11 002488. 

 *רושז.רעדניק רעכעלשעדיוכ ,עװקסָאמ ,רענַאיּפ

 =רעדניק עשיטסינומָאק ןוכ .ּב .צ ןופ ןַאגרָא ,לַאנ

 ןשגינעל ןשידנַאּברַאפלַא ןוכ .ק .צ םאּב ןּפורג

 דליּבמָאקלָאפ ןוא דנַאּברַאפ-טנגוי ןשיטסינומָאק

 ,ס .ס .װ ןוא .ר .ס .ס .וא ,.ר .ס .פ ,ס .ר ןופ
 .ה :עיצקַאדער {ןץיװעגנָא טינ גנַאגרָאיװ ,ר

 ןיקמורפ .מ ,ןינָאמ .ד ,ןיּבָאד .כ ,לירּב

 דער 'פ ,ןיּבַאר .י ,קינטַאלַאּפ .ש ,(רעטסעל

 ,227431 ,ךוּב הא לוש 'גסױרַא .לירּב .ה

) 9 



 ןרַאונַאי--(1)11 ינז

 .ןזאסאסק, 11ס/התטממנה תקסס38 ?7;

.100061488 11 

 .עװקסָאמ ;?נַאדעג רעשירַאטעלַארּפ רעד
 רעשידיא רעד ןפ טעטיימָאק לַארטנעצ ןופ ןַאגרָא

 .(ןויצ-ילעוּפ} ײטרַאּפ-רעטעּברַא רעשיטס:נומָאק

 .(שיײלצּפַאק} ןיװיק .א .ש ידער 'פ // .ג"י 6

 .ּפ .א .ק .א ןפ טעטימָאק:לַארטנעצ !גסױרַא

 .210623 .4ןחיצ ילצוּפע
 2060 ן1קסנעסצהקעצמסמ 162828, תק-
 2212:2) 1108026828 ץצ. 7/0,; 140016מ4.

1 

 -שצדױוכ .לעמָאה .,געװ רעשיטסינומָאק

 ,"ַאדװַארּפ ַאיַאקסעלָאּפ, רעד וצ עגַאליײּב עקיד

 43) .ּפ .ק .לֵא םָאקּבוג רעלמָאה ןופ ןַאגרָא

 'דער .ג"י { .טַארּפָארּפּבוג וא םָאקריפסיואּבוג

 .17628 .עיגעלָאק-סנָאיצקַאדער

 ןפלו {רעּבמעװָאנ--3 'נ}

 .עג:שיטילָאּפ .ֹװָאקרַאכ ,טלעװ עטױר יד

 הא רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ,רעכעלטפַאשלעז

 *עגנָא טינ גנַאגרָאי) .לַאנרושז רעכעלטּפַאשנסיװ

 "גיניפ .ע ,ןַאטיװעל .מ :עיגעלָאקדער ןץזיװ

 .ךַארּפש .פ א ָאקטיװק ,ל ,ןַאמדלעפ .ד ,גרעּב

 .152427 ,עניַארקוא ןרפ גַאלרַאפ עכולעמ *גסורַא

 51 ןרעּבמעװָאנ--(26) 11 יו

 ןיירַאפ ןופ ןַאגרָא .וװָאקרַאכ ,לרָאנ עטיור יד

 .ס .פ פ עירטסודניא-ײנ רעד ןופ רעטעּברַא ןופ
 --רָאטקַאדער // .שדוח עלַא טנײשרעד .ר .ר

 ךפ .פ .צ ןא .ק .צ 'גסױרַא .עיגעלָאקדער

 .דנַאלסורסײװ ןוא עניַארקוא ןיא ןײרַאפ-לדָאנ

6. 
 .מונ .װ ,ץַאלַאּפ-.ּברַא ,ןײרַאפ-לדָאנ חפ .פ .צ

 {291 .וָאקרַאכ ,5

 ןוא רעשירעלטסניק-שירַארעטיל .קסנימ ,ןרעטש

 2 ,לַאנרושז שעדױכ רעכעלטפַאשנסיװ-שיטילָאּפ

 .סורסיײװ !'גסיורַא .עיגעלָאקדער 'דצר // .ג"י

 ,25627 ."ךוּב א לוש, ןוכ גנולײטּפָא עשידנעל
 ןספ1

 עינעמור

 : ךעלגעט
 רָאטקעריד ,ג"י 2 ,טייצ רעזנוא .ווענעשצק

 .-טײצ רעזנוא 'פ 'גסױרַא // .וַאדנַאל ,מ

3. 

 טתפסעי 2614, 51. 5001448 96, 68151088.
 ן3011

 : ךעלטנכעוו
 ןפ ןַאגרָא .ץיװָאנרעשט ,גנוטייצ:רעסעּברַא

 "ןיצ-ילעוּפ  ײטרַאּפ .מעד..צָאס רעשידי רעד

 ידער 'פ הא 'גסױרַא // .ג'י 0 .עינעמור ןיא

 .32 6 45 ,פ, 1,, 5612

 41ש06161281606, 859. 16מץמ!ט1ט1 3,

 ן5021 00188011.

 עקיגנעהּפָאמוא .טשערַאקוּב ,טרָאװ רעזנוא

 יַאק ַא חפ טריגַאדער .ג"י 2 .גנוטייצ עשידיי

 .320645 .רעכײר .ּב ר"ד רָאטקעריד .םויגצל

 טתפסע רשסעפ 5. 2188168 20.

 51 םטסטע6841,

 ןשידי ןרַאפ ןַאגרָא .טשערַאקוּב ,געװ רעזנוא
 ןדעי טנַײשרע .עינעמור ןיא קנַאדעג ןלַאקידַאר

 ,53 04 40 .גָאטיײרפ

 17 יַאמ--1 +|

 טמקס/ 1068, 5, 08201 71, 836046541.
(303| 

 םנופ ןַאגרָא .ץיװָאנרעשט ,ןּבעל עיינ סָאד

 ןדעי טניישרע .דנוּב-רעטעּברַא ןשידיי םענַײמעגלַא

 םַע. 2095061 10198- 'דער 'פ .ג"י 8 .גָאטײרפ

 ,01, 8000 11841מ61 'גסױרַא .תמבמ

 ןןײגוצסױרַא טרעהעגּפיױא|
 005 אהְצס 1,6מ0סת, 86. 6606281 226-

 ן205} 28 6, 06:48041) 830061מ8.

 חֹּכ ןַאגרָא .װענעשעק ,סעּברַא ןוא דרע

 טנײשרע .עינעמור ןיא תודחאתה } ןריצ-יריעצ

 ןןזיװעגנָא טינ גנַאגרָאיו ,ךָאװ ןיא לָאמ ןײא

23 

 13 טסוגיוא---(32)123 *נ}
 0130 טמ 44:060", 81. 60816ע0101 224

 41 08181מ2.

 ידער יפ // .ג"י 1 .ץיװָאנרעשט ,לַארטש רעד

 ,80191 11166ז08ת י'גסױרַא .8, 216:11מ0

4 417. 

 {15 ינוי--13 'נ|

 ח0ס/ 5817 , 56. 5008161 6, 06128011,

 71 860ט188.

) 26 2 



 :ךָאוװ ַא לָאמניײא יו רענעטלעז

 .סַאי ,טּפַאשנעסיװ עשידיא קעטַאילּביּב

 ,רוטַארעטיל :ריפ לַאנרושז רעכילטנעכָאװ יײװצ

 םנופ ןעקילּברעּביא ןוא עיּפַארגָאיּב ,עירָאטסיה

 רעּבעגסױרַא ןוא רעמיטנעגײא? .ןעצעל ןעשידיא

 .167624 .ג"י 0 .רעמעװש| לאומש

580 ,2/612502 860108 8101104648 

.9881 ,151 58:81106 5051 

 ןפ ןיטצלויּב

 עגַאלײּב .ג"י 1
1 

 .װענעשעק ,עוַא רעּבארַאסעּב

 .טעטימָאק *עזָא, רעּבַארַאסעּב

 .37 56 54 ."טייצ רעזנוא , וצ

 ןַײא .וװענעשעק ,בוט רשבמה

 .לַארָאמ ןוא הנומאה ינינע ןעגעװ

 ןןזיװעגנָא טינ שדוח .2--1 'נ}

 ח81מ0ט68411סעט|", 56. סתםועסנ 26,

0215184 1 

 טַאלּב?סטַאנָאמ

 -דעוא י"ע רואל אצוי ןחרי .װענעשעק ,רענה

 .םיכרוע-רבח תכירעּב ,בונישיקּב *דחואמה רענה
 .250481 ןשיאערּבעה ןוא שיד" :טסקעט|}

 ןינַאי--2 'נ}

 ח118מ02:י , 81, 0816סצט1ט1 32, 08191מ204
: 11 

 2 טנײשרע .ץַאלַאג ,טפנוקוצ עשידיא יד

 10 .שיק ירוא 'גסױרַאדער .שדוח ןיא להָאמ

 : .340680 .ג'י
 ךנמס8/8118 (00000101218 4, תם. 1108-

 ן315| עגבמ, פי, 1186 46, 621260

 ,רעפמעק רעגניי רעד

 2 .שדוח ןיא לָאמגײא טגײש

 :רעד .ץיװָאנרעשט

 יבער יפ)/| די

 םי; 920600 'גסױרַא .2, 90801 16188ז2ת

.21 33 ,0186167 

 ח106/ 91משיסע 1:6:01סע/", ט59ע, 668. קעס-

 ן7?)313המ 0, 606:ם8201ו, 800001024 -

 :רושז רעדניק .ווענעשעק ,דניק ןשידיא ןרַאפ

 רעד רעטנוא שדוח ןיא לָאמ ןײא טנײשרע .לַאנ

 רעזנוא , 'פ 'גסױרַא ,לַאטנזָאר .ז ןופ עיצקַאדער
 .210.82 .ג"י 2 ."טַײצ

 חטת86/ 2611" (?גזמ 14188מ 11מ6)

 ן31:) סו. 5101418 96, 0815,

 =רָא ,ווענעשצק ,טרָאװ עװיטַארעּפָאָאק סָאד

 .ַארעּפָאָאק עשידיא יד ןופ דנַאּברַאפ םנופ ןַאג

 ןדעי ןט:15 םעד טניישרעד .עיּבַארַאסעּב ןיא ןוויט

 / .29, 39 .גיי 2 .שהוח

 םס8 80006ע80ט06 עס? 681סטט}ט1 36,

 151 (02151ת8.

 יד ןופ המישר רעד ןיא זיא ןעזרַאפ ַא ּבילוצ

 :ןיירַא טינ ןלױּפ ןיא ןטפירשטייצ

 טקידשדוחײװצ .עשרַאװ ,עיגָאלַאליפ עשידיי
 :רָאפרוטַארעטיל ,טפַאשנסיװכַארּפש רַאפ רעטעלּב

 עיצקַאדער רעד רעטנוא עיּפַארגָאנטע ןוא גנוש
 .ײר ןמלז ןוא יקצולירּפ חנ ,ךײרנַײװ סקַאמ ןופ

 =נעצעד--ילוי .0--4 טפעה דנַאּב רעטשרע .ןעז

 טימ 1096 רַאונַאי ןיא ןּבעגעגסױרַא .1094 רעּב

 םצד רַאפ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ ףליהטימ רעד

 ירַאפ 'גסױרַא .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי

 יז, ן1סעמגהמ 'דע ר // ."עגיל=רוטלוק, גַאל

19,53. : 

 יש, ץ18ט16ט1:-1 198" , 1,68280 40, זמ. 13,

 161 ר 818528168.

4 97 



 יז 5 0: :



 רעטצלּבגאטנייא .ו
 .840640 .ז 4 .29 לירּפַא :ענדָארג -.יוּבפיוא
 ןיא עלַארטנעצ:דוסיה-ןרק רעד ןופ *גסױרַא}

 1 {ןליוּפ

 :בעפ :עשרַאװ .טלעװרעטעּברַא רעזנוא

 11 "רג 50 .312647 יז 6 ,12 רַאור

 *סוִרַא .טפעהלמַאז .עמיטש רעטעּברַא רעזנוא

 .ילעוּפ}} ײטרַאּפ .ּברַא רעקידי"א רעד ןופ ןּבעגעג

 יז 16 .7 רעּבָאטקָא :ביבא לּת--ופי .(ןויצ

 1 .רעטסַאיּפ 1 .283 4

 רעד ןופ !גסױרַא .טפעהלמַאז .קנַאדעג רעזנוא
 ---ופי .(ןויצ ילעוּפ } ײטרַאּפ רעטעּברַא רעקידי"א

 102 .170428 'ז 16 .16 רעּבמעצעד :ביבא-לּת

 1: .רעטסַאיּפ

 עּפורג ַא ךרוד ןּבעגעגסױרַאק געװ רעזנוא

 ײל רע: רעד ןופ רעדילגטימ רעלדנעהנַײלק
 .ּבעפ :ענדָארג .(צנדָארג ןיא עסַאק רָאּפש ןוא

 { 1 ,'רג 10 .279657 'ז 4 .12 רַאור

 יעדנַאנַאּפָארּפ רעד טעמדיװעג .געוװ רעזנוא

 ַײטרַאּפ סטײּברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ עיצקַא

 .26,5741,5 יז 4 .,1 ינוי :ײמָאלָאק ,"תודחאתה ,

 יו .ירג 3

 יד טעמדיװעג ןַאגרָא .געװ טנגוי רעזנוא

 :זדָאל .טנגוי:רעטעּברַא רעד ןופ ןסערעטניא

 0 ,ירג 20 .29:4539 יז 8 .רעּבמעצעדי

 ;עשרַאװ .טלעװ-רעטעּברַא עשידיי רעזנוא
 151 .'רג 90 .912647 יז 6 ,12 ץרעמ

 .(ןַאגרָארעלדנצהנײלק} געוו רעיינ רעזנוא

 ,23,50651,5 יז 8 .22 רעּבמעטּפעס :ענדָארג

 11 .'רג 0
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 ןגנוי םינופ עּבַאגסוא עקילָאמנַײא .ףור רעזנוא

 יז 8 .רעּבָאטקָא :עשרַאװ ,ןטלעטשעגנָא-סלדנַאה

21,,5. 

 11 ןףַארגָאריּפַאש ַא ףיוא טקורדעג|}

 ןופ ןּבעגעגסױרַא .טפעהלמַאז .עמיטש רעזנוא

 .(ןויצ:ילעופ} ײטרַאּפ .ּברַא רעקידי"א רעד

 .2הל632 יז 10 21 רעּבמעטּפצס ;ביבא לּת---ופל

: 1 

 .ּיל יד טימ טַאלּב ןעציו שיטסירָאמוה .לעזַאזַא
 יז 4 :עשרַאװ .םַארגָארּפ ןעטירד ןופ רעד

 | ירג 20 .2

 טרָאּפס ןוא ןרוט רעשידי .טַאלּב קילָאמ:ןייא
 יז 8 .טסוגױא :שילָאק .שילַאק ןיא ּבולק

 11 .(רעגנילק ר"ד *ידצר) 2565

 יז 24 .רעּבמעװָאנ ;עגיר .טרָאװ רעפעּברַא

 41 .טנַאס 20 0

 .עגסױרַא .טפעהלמַאז .טלעוו רעטעּברַא יד
 ילעוּפ} ײטרַאּפ רעטעּברַא "'א רעד ןופ ןּבעג

 יז 16 .1 רַאונַאי :ביבא לּת--ופי .{ןויצ

 {11 - .שורג } ,,2

 יד טעמדיװעג טפעהלמַאז .ןגַארפ רעטעּברַא
 .גנוגעװַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןגַארפ

 יָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל ןופ ןּבעגעגסױרַא
 רעשידי רעלַארטנעצ|} ,ןלױּפ ןיא ןעניירַאפ עלענ

 ןעיסימָאק-לַארטנעצ רעד  ַײּפ טמַא-רוטלוק

 90 .160624 יז 28 .15 ףעּבמעטּפעס :עשרַאװ

 יד 'ףג

 ןוא רָאמוה ןופ לַאנרושז תוּכיס .גורתא רעד

 ףַאמרעּב .ל :זדָאל .ײלַאק ףַארג ןופ עריטַאס



 .24032 יז 9 .ן19261 1927 ,22 ישּבמעטּפעס

 11 .י'רג 0

 .ָארּפ ןוכ דנַאּברַאפ ןוכ ןּבעגעגסױרַא ,ןיטעלוּב
 :קרָאייוינ .סעשטנערּב גניר רע-עּברַא עוװיסערג
 1 .230430 יז 8 ןיַאמן

 יגסױרַא - דער .,רעגרָאזרעפ.ללּכ רעקסירּב
 .223641 יז 2 ,20 ילוי :קסירּב .יקציווענעט .ח

 ןגפ)
 -ָאה רעד ןוכ עּבַאגסױא עקילָאמנײא .קירּב יד

 יז 16 ,לירּפַא :עגיר .טנגוי:רעליש רענטַאּפָאר

 4 .5 רעּבָאטקָא :ענדָארג .עמיטש רענדָארג

 11 .ירג 12 .35230 *ז

 .ד ןופ טלעטשעגנעמַאװצ .ץגש רענירג רעד

 יז 4 |18 יַאמ| .ּברַאפדלָאג :זדָאל .יקס--װ

 11 .ירג 10 ,72

 .לַאנרושז רעשיטסירָאמוה .עקטַאלּפ עשטַאד

 1 ,'רג 15 .245632 יז 4 :עשרַאװ

 .38,3650 יז 2 .18 רַאונַאי :ענליװ .ץולחה
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 :ענליװ .װָאקינזעלעשז .* 'דצר .טַאלּבײלַאװ
 ןוכ ןּבעגעגסױרַא| .242692 'ז 4 .רעּבמעטּפעס

 }1 ןעסַאקנקנַארק ןיא ןלַאװ יד וצ "דנוּב,

 ןיא ןלַאװ יד וצ "ןויצ ילעופח טַאלּב לַאװ

 םעד דנַאלטסע ןיא טַאר רוטלוק ןשידיא ןטשרע

 :לַאװ :טַאּפרָאד .1926 יַאמ 2נ ןוא 24 ,3
 .רַא) .22,32:56 'ז 4 ."ןויצ:ילעוּפ , טעטימָאק
 יו ,לוש ןיא שיאערּבעה רעדָא שידיא ;ןעלקיט

 .טסע ןיא ןזעװלוש עשידיא סָאד ןעזסױא ףרַאד

 ןוא ,"רוטלוק, רעײז ןוא רוטלוק רעזנוא ,דנַאל

 פי |'דנַא
 .ַאי ;עשרַאװ .טלעװ=רעטעּברַא רעװעשרַאװ
 1 .ירג 80 .810647 *ז 6 ,29 רַאונ

 .גײא ,טפַאשנסיו רעשידיי וצ געוו רעד

 -נסיו ןשידײ םעד טעמדיװעג עּבַאגסױא עקילָאמ

 4 .13 רַאונַאי :ענװָאק .טוטיטסניא ןכעלטּפַאש

 ,יקסרַאדוס .מ ר"ד ןוכ ןעלקיטיַא) .22243 4

 ,קרַאמ לדוי ,װעשַאילע רֹּתְסֹא ר"ד ,ןיװעל .ש

 61 |ןעגָאּבלענעצַאק הירוא ,,מ ,מ ר"ח

 י"א רעד ןופ 'גסיורא .טפעהלמַאז .טלעוװ יד

 לּת--ופי . (ןויצ ילעופ ײטרַאּפ רעטעּברַא

 :סַאיּפ 1 .231/20699 יז 12 .רַאורּבעפ :ביבא
 ן-9} .רעט

 -נעשט .רעטעּברַא רעװָאכָאטסנעשט רעד

 .ירג 10 .932647 'ז 4 .17 רעּבָאטקָא !װָאכָאטס
 ןפ1

 ןכרוד ןּבעגעגסױרַא ,עּבַאגסיױא:םואעליּבוי

 ןשידיי ןופ םואעליּבוי ןקירעי:10 ןופ טעטימָאק

 יָאנסָאס ןיא *יּבּכמ, ןייארַאפ טרָאּפס ןוא ןרוט

 .254301/2 'ז 14 .31 ילוי :ץיװָאנסָאס .ץיװ

 111 .'רג 0

 :עגיר .עּבַאגסױא עקילָאמנײא ,רעמַאהפטנגוי

 ן55} .טנַאס 10 .221430 יז 20 .רעּבמעטּפעס

 ףרוד ן.עגעגסױרַא טפירשלמַאז .עמיסש טנגוי
 ימעטּפעס ;עשּרַאװ .םירמוש ערעטלע עּפורג ַא

 יַאק-עיצקַאדער) ירג 200 .1224622 2 22 .רעג

 ,ח ןוא קַאיװַאשרַאװ .מ ,ןיקּבַארד .ה :םויגעל

 1 ,(םיוּבנריּב

 יָאנ :ענדָארג .טפירשטיצ .ץולח=רעגנוי רעד
 11 ,23636 יז 6 .1 רעּבמעװ

 :עשרַאװ .רעירַאטעלָארּפ רעגנוי רעד
 151 .'רג 20 .232632 יז 8 ,16 ילי

 רַאונַאי :עשרַאװ ,טלעװ:-רעטעּברַא עשידיי

 551 ירג 40 .81447 יז 8 2

 יד ןוכ עּבַאגנױא עכילרהעי ,רערימדול רעד
 ."דנעגוי עװיסערגָארּפ רעקסנילָאװ:רימידַאלװ

 "וינ ,דלעפנעזָאר .מ ןוכ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 44 .212627 *ז 86 .27 רעּבמעװָאנ :קרָאי

 0 ןןסגָאנַא ןטייז

 :עשרַאװ .רעטעלּב-בוט םוי עשירַארעטיל
 ײירק} .'רג 90 .240.57 יז 14 .חסּפ ברע ,ןסינ

 ןופ רעדיל ןוא ןעגנולײצרעז ,ןעלקיטרצ עשיט
 .ָאלַאגעס .ז ,םיוּבטסַאמ לאוי ,קישטנָארָאה .ש

 ן2י| ןגרעגנייש המלש ,ָאּפ ןַאלַא רַאגדע ,שטיװ

 .רושז רעשיטסירָאנוה .קיטסול ןוא קידעּבעל
 ן59}  .ירג 1פ .24032 *ז 4 :עשרַאװ .לַאנ

 ןעציװ שיטסירָאמוה .םירוּפ ןופ קיזמ רעד

 "ןעטמהירעּב ןוכ רהָאי ץנַאג ַא ןעכַאל וצ טַאלּב

 4 30 כ



 יז 4 .ּברַאפדלָאג .ל :עשרַאװ .רעזדָאל ל'דוד

 01 .רג 10 .92

 ןּבעגעגסױרַא עּבַאגסױא עקילָאמנײא ,"יּבּכ5ח

 .ץישפיל .י 'דער .עטיל ןיא "*יּבּכמ, זּכרמ ןופ

 111 .522648 יז 4 .7 רעּבָאטלָא :עגװָאק

 .טַאלּב זסּפ טרירטסוליא ,חסּפ ףיוא הֹּכ מ ַא

 .'רג 20 .240652 'ז 8 .קינזער ,ז :עשרַאװ

 ן

 :קָא :שטירזעמ ,גנוטייצסקלָאּפ רעשטירזעמ
 עקילָאמנַײא| .'רג 20 .5250.55 'ז 4  .רעּבָאט

 {"דנוּב, ןופ ײליּבוי ןקירע :2) םוצ עּבַאגסױא
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 .ילצוּפ ןופ ןּבעגעגסױרַא .רעטעּברַא לַאטעמ
 .ילוי :ביבצ לּת ,ןײארַאפ:לַאטעמ ןיא עּפורג ןויצ
 {1 ןטריפַארגָאטקעה} 2432 יז 8

 . עימָאנָאטװַא עלערוטלוקפלַאנָאיצַאנ יד
 לַאנָאיצַאנ רעד טעכדיװעג עּבַאגסױצ עקילָאמנײא
 .ּפַא 12 .דנַאלטסע ןיא עימָאנָאטװַא רעלערוטלוק

 .ימָאק לַאװ רעטַאּפרָאד ןופ !גסהַא .1926 ליר

 ן+| .1/2)212 יז 12 :טַאּפרָאד .טעט

 .טנעצ 00 .יז 16 .14 יַאמ :ענװָאק .סינ

 יו

 .סױרַא .טפעהלמַאז ,טלעװ רעטעּברַא עיינ
 ילצופ}} ײטרַאּפ רעטעּברַא י"א רעד ןופ ןּבעגעג

 יז 8 .8 רַאונַאי :ביבא לּת--ֹופי .{ןויצ

 "1 + .רעטסַאיּפ 1/2/ .

 =עד :װָאקירטעּפ .תמא רעװָאקירטעּפ רעיינ

 1 .517447 יז 6 .10 רעּבמעצ

 ןטנעדוטס ןופ ןַאגרָא .ענוּבירט ןטנעדוטס

 .געלָאק ַא ןופ טריגַאדער .*ץרּכ .ל .י, ןיירַאפ

 .16,524629,5 יז 16 .טסוגױא :טשערַאקוּב .םוי

11 
 גיציּפש ,ןעלהערפ ,שיטסירָאמוה ַא

 .ס.דנוק ןכרוד טלצטשעגפיונוצ

 .י'רג 20 .240:52 יז 8

 יי

 .259.50 יז 8 .1 יַאמ :עגיר .יַאֹמ רעטשרע

 עגַאל עשיטילָאּפ-שימָאנָאקע יד ,,ם-- :ןעלקיטרַא}

 *וצ יד ןוא עיצולָאװער ײד ,ל .דנַאלטעל ןופ

 1 ןןדיי ןוכ טפנוק

 .ןויטּבמס
 ,טַאלּב-תוּכוס

 .תוּכוס ברע :עשרַאװ

 .טפעהלמַאז .עמיטש עשירַאטעלָארּפ יד
 ײטרַאּפ רעטעּברַא ""א רעז ןוכ ןּבעגעגסױרַא

 16 .8 רַאורּבעפ :ביבא לּת--ופי ,(ןויצ ילעוּפ}
 {1 .רעטסַאיּפ 1 .25,5635,5 יז

 :םוצ עּבַאגסױא עקילָאמנײא .טנוזעג ןוא קלָאפ

 --1031} עטיל ןיא *עזָא ןוכ ײליּבוי ןקירָאּכ
 טעטימָאקילַארטנעצ ןוכ ןּבעגעגסױרַא 6

 ר"ד :עיגעלָאק.גיצקַאדער ַא ךרוד "דער .*עזָא,
 ,יקסרַאדוס .מ ר"ד ,זדוילב ר"ד ,ןַאמרעּב .א
 45 .רעּבמעצעד :ענװָאק .ןיטשלעקניפ .ל ר"ד
 1 .292651 יז

 טעמדיװעג טפעהלעמַאז ַא .ץולח ןוא קוָאפ
 ץרַאפ טעּברַא רעזנוא ןוא גנוגעװַאּב:ץולח רעד

 רַאפ /הרזע, .ק .צ ם'נופ ןעּבעגעגסױרַא ,ץולח

 61 1 18 .ץרעמ ןגרעּבנעל} :בובל .ןעלױּפנײלק
 .ירג 20 .192623 יז |טסקעט רעשילױּפ
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 טפעהלעמַאז רעטרעפ רעד .ץולח ןוא קלָאפ
 ןוא ןעמעלּבָארּפ יוּבכױא לארשי ץרא טעמדיוועג
 ךןּבעגעגסױרַא .ץולה ן'רַאפ טײּברַא רעזנוא
 .ןיא  .מָאק:לַארטנעצ-"הרזע} ם'נופ תולדּתשהּב
 :ױּפ 81 1-16 ,ינוי--יַאמ :גרעּבמעל .גרעּבמעל

 1551 !רג 28 .יז ןטסקעט רעשיל

 יד וצ| .טײהנײא רעטעּברַא רעד רַאפ

 4 .25 ינוי :קסירּב ןןלַאװ-טַארטָאטש רעקסירּב

 11 ,993:41 "יז

 יד וצ| .טייהנייא רעטעּברַא רעד רַאפ

 =ּפעס :קסירּב |ןלַאװ:טַארטָאטש רעקס'רּב עטייווצ

 171 .900658 יז 4 .3 רעּב :עט

 המלש 'ר ךרוד טלהיפעגנָא ,ךילּפערק עטעפ
 .24682 יז 8 .ּברַאפדלָאג .ל :עשרַאװ .ךלמ ןוא
 11 .'רב 0

 םײח רעּבעגסױרַא 'דער .טרָאװ עיירפ סָאד

 .94632 'ז 4 .30 רעּבנעטּפעס :ענליװ .טלַאװ
 1 'רג פ

 לבוי ןקירָאײקיצנַאװצ םוצ} .רָאי קיצנַאװצ

 .ק .צ :עשרַאװ {גנוגעװַאּב.ןויצ-ילעוּכ רעז ןופ

 'ז 2 .ןלױּכ ןיא (ןויצ:ילעוּכ) .ּפ .ַא .ד .ס .י

 ןייו .,8

 רעד ןוכ .ר .צ ןוכ ןּבעגעגסױרַא .ןגַארפפטייצ

 יז 24 .20 רַאונַאי :םילשורי .עיצקַארפ=רעטעּברַא

 {1 .רעטסַאיּפ 1 ,16006291/2

 (+ 31 כ



 4 .1|! ינוי :שִילָאק ,טרָאװ רעשילַאק סָאד

 רעד ןופ צַײהנָא םוצ| .ירג 10 .220692 יז

 ן2) - ןשילָאק ןיא עיצקַא-דוסיה:ןרק'

 .רע סָאװ ןַאגרָא ןַא .ץל ןָאשנעװנַאק רעד
 םיצל גונעג ָאד ןענַײז סע ןעװ ןַאד זױלּב טנייש

 ?סױרַא לַאנרושז רקפה ַא .ןָאשנעװנָאק רעד םורַא

 ןטַאגעלע יד ןופ טנעס רָאֹּפ יד רַאפ ןּבעגעג

 :קרָאי=וינ .טצעּביקעגנַײרַא ןגירק יז עכלעוו רַאפ
 1 .ז 4

 :עגלַא יד ןופ} טַאלּב:להַאװ ,עמיטש רענטוק

 יז 6 10 "גוי :ענטוק .{|ןטסינויצ ענײמ

 א .23,1
 :שרע; ןיי וצ} דרַאּבטײ-ּב עשי .ּב רעשטוק
 יז 19 .דרָאקער :עשרַאװ .4טײצרהָאי ןעט

 רטפנ ןופ רעדליּב/7 טימ} .'רג 33 .23,915

 ן| ןהחּפשמ ןּוא

 :רַא ,23 שטנערּב רערענָאיצולָאװער רעוװעיק

 -רושז םואעליּבוי רעגירהעי-גיצנַאװצ גניר רעטייצ

 ?װָאלָאס ,א ןופ טריטקַאדער .1006--1920 לאנ

 61 .2ו629 יז 39 ןקרָאײװינ} .ווָאי

 וצ עּבַאגסױא עלעיצעפס ,רעלדנעהניילק רעד

 'דצר יפ

 רעלדנעהניײלק ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד

 -רעלדנעהנײלק ןכרוד ןּבעגעגסױרַא .דנַאּברַאפ

 .נַאשטודיװ עשוהי ןוכ ןָאזרעּפ רעד ןיא דנַאּברַאפ

 .975633,3 יז 6 .17 רעּבמעװָאנ :ענליװ ..יקס
1 

 טעמדיװעג עּבַאגסױא ערטסקע .סיזירק רעד

 עטריניאור יד תבוטל עיצקַא-ףליהטסּבלעז רעד

 ?נגעג רַאפ טעטימָאק ןכרוד ןּבעגעגסױרַא ,םירהוס

 ,דנַאּברַאפ-םירחוס רענליו םיּב ףליה רעקיטייז

 יז 4 .ץרעמ :ענל װ .רעיװעװ שריה

5 . 1 

 .ַאר .לגיּפש רעמורק רעקסמָאדַאר רעד
 ן6פ} .25.597 יז 14 .27 רעּבמעטּפעס :קסמָאד

 =עגנעמַאזוצ טַאלּב הנשה שאר ,רפוש רעד

 ,24י4 8 יז 8 :זדָאל .ילַאק ףַארג ךרוד טלעטש

 01 ,'רג 0

 :עּברַא רעשידי רענדָארג רעד רַאפ ,ןלַארטש
 יז 0 .10  .טסוגױא :טנדָארג .,טנגוי העט

 ייירפ, ןופ ןּבעגענסױרַא|י ,.ירג 12 .22לע 5

 טקורדעג .ענדָארג ןיא (טנגוי:צ"פ עטכער) "טייה

 {ףַארגָאריּפַאש ַא ףיוא יג

 ( 339 ע



 :ַארעטיל ,טּפַאשנסיװ .ווז
 1926 יא טסנוק ןוא רוט





 טלַאהניא םענײמעגלַא ןופ קרעוו 0
 -סיוא עשידָאירעּפ 03 -- .טפַאשטנעק-קעטָאילּביּב 02 -- .עיּפַארגָאילּביּב 1
 -וטיטסניא עכעלטפַאשנסיוו 06 -- .טלַאהניא םענײמעגלַא ןַא טימ סעּבַאג
 עטלמַאזעג ןוא רעכיּבלמַאז 08 -- .ןעגנוטייצ .עסערּכ עשיטילַאּפ 07 -- .סעיצ

 ,טלַאהניא ןקיטרַאנדיײשרַאפ ַא טימ קרצוו

 .ןײארַאפ רעּבײרש ץרּפ .ל .י ןופ עיצוטיטסנַאק

 1 .160 יז ? :קרָאיײוינ

 ןַא וצ ןציטָאנ ךוּב ןוא רוטלוק .י ,רעגיר
 ז 14 .גנוײרפַאּב קורד :עשרַאװ .{טעּברַא

1 
+ 

 .על רעשידי" ַא רַאפ ףמַאק ןיא .א ,ןרעּפלַא

 131 ,82--81 יז 91 לּב"טיל .ןירעז

 םעד טפלעה טּפַאשנצסיװ יד יװ} ,ל ןילו"וָארַאּב
 .2 ּפַא גָאט .ןעּבעל ןעכילגעט ןַײז ןיא ןעשנעמ

1 
 םעד רַאפ טפַאשנעסיװ ןופ סערגָארּפ רעד --
 קילּברעּביא ןַא ,טרעדנוהרָאי לעטרעפ ןעטצצל

 ןף .2 גַאי גָאט .1928--190) רעּביא

 -טּפַאשנסיװ ןופ דנַאטשוצ רעד .לאומש ,םולּב

 .2 יַאמ שז'ָאמי .ַאקירעמַא ןיא גנושרָאפ רעכיל:

151 

 סָאװרַאפ .רעכיּב ןוא םירפס .ר"ד יא ,גרוּבזניג

 ױזַא ןעגױצַאּב ןערעטלע ערעזנוא ךיז ןעּבָאה

 ךיז ןעהיצַאּב רימ סָאװרַאפ ןוא םירפס וצ טסנרע

 .|| צעד װרָאפ ?רעכיּב וצ קיטליגכײלג וזַא

 ןיִנ

 רעד ןגעװ} .ןעלַאנרושז ןוא רעכיּב ןעשיווצ --

 ן"ריבד , סקילַאיּב ןופ טעּברַא רעשירעגעלרַאּפ

 151 ,20 װָאנ וװרָאפ

 ?קילג ןעּבעג טפַאשנעסיװ יד ןעק .א ,ץנַאלג
 151 18 ץרעמ גָאט

 ןופ רעטנעצ רעד -- אשרַאװ .ל ,סרוקיירד
 סקצ"שרַאװ .ו"ּפרת רהָאי ,קרַאמ-רעכיּב ןעשידוי
 {נפ1 ,3 טּפעס

 עסערּפ ."ךוּב ןוא לוש,, רָאי ירד .מ ,ןרָאהשריה
 {1 ן"סעמע, ןופ טקורדעגרעּביא} .9 טקָא

 עידעּפָאלקיצנע יד ןעפַאשעג טרעװ ױזַא יו

 , ןיקצַאלק בקעי ר"ד טימ סעימש ַא) ."לוּכשא

 טְקָא מָאמ |עידצּפָאלקיצנע רעד ןופ רָאטקַאדער

 {1| .12 טקָא מירפ ?

 רעשידיא רעד ןופ געװ רעד .ּב ,ּבירנייוו

 =יה ןגנוי ןופ גנונײשרעד רעד וצ} טפַאשנסיװ
 {1 .7 לּבװ"דַאנַאק .(רעקירָאטס

 רעד ןופ ןצ קס -- יװָארָאּב .ס .א ,יקצערַאז
 .1 .עניַארקוא ןיא ךוּב ןשידיא םנופ עטכישעג

 עפוקט רעד ןיא עניַארקוא ןיא ךוּב עשידיא סָאדל

 {11 .4 טלעװ"ר .4םזידיסַאכ ןופ

 ןופ עטכישעג רעד ןופ ןציקס -- יװָארָאּב .ס --

 10 טלעװ"ר .11 .עניַארקוא ףַא ךוּב ןשידיא

 11 .124--123 יז

 טפַאשנסיו עשידיא ןוא עטנרעלעג עשידיא

 'פָארּפ טימ ךערּפשעג ַא ןונ} דנַאלסור ןיא

 {11 ,18 ּבעפ קלָאפ .4ןָאקרַאמ .ג .י
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 זיא טפַאשנעסיװ רענַאקירצײַא .ר"ד ,יכדרמ ,ץּכ

 111 .8 ּבעפ לּבט"דיי .ןעּבעל ןופ טיי

 לּבט"די .םַאדרעטסמַא ןיא רודס רעטשרע רעד--

 יו .10 צעד

 ןיא סערגנָאק ?ןעּפ  םעד ןגעװ סַאמָאט ,ןַאמ

 51 10 לּב"טיל .ןילרעּב

 .ָאלקיצנע עשיאערּבעה יד ,ר"ד ימ .ש ,ךמלמ

 {?0} .11 ינוי רוק"'די .עידעּפ

 ילטפַאשנסיװ רעד ןופ סקואו רעד .ש ,רעגינ

 .30 טּפעס גָאט .שידיא ףיֹוא רוטַארעטיל רעב

 יו

 -ײרּבעה ןופ לרוג רעד ." .ׁש ,יקצינּפוטס

 1 : .9 ּפַא מירפ .ךוּב ןשיא

 .4 ּפַא מירפ ,ךוּב ןשידיא ןופ לרוג רעד --
1 

 ןוא זנוא ַאּב רעגעלרַאפ רעד סיוא טעז יװ --

 |2+) .2 ָאנ לּבפ"נ ,20 טקָא מירפ ,ןטײל ַאּב

 :טפירש ןופ עיסעפָארּפ יד .ָאטַא ,עקַאלפ
 {21 .120 לּב"טיל .רעלעטש

 סָאד ןעטײרּפשרַאפ טמוק .בקעי ,םיוּבנעשריק
 רעגעלרַאפ ןגעװ} .עקירעמַא ןיא ךֹוּב עשידיא
 1 .9 טקֶא שז"די ןיקסװָאקשטַאי .ש

 ,ןָאסלעַארזיא השמ ןּב בקעי .ןנח:א ,ןַאסנמלק

 קלָאפ .רעטנרעלעג רעשידיא רעסיורג רעד ,ל"ז
 71 ,24 ץרעמ

 יאמ "לײס , רעכיב .לאֹומש השמ ,יקסרַאלקש
 .ײיל ןופ עיצַאלוקריצ רעד ןגעװ} .ןל עמשמ ָאְק

 .43--44 יז | ךוּב"וא |עקירעמַא ןיא ךוּב ןשיד

= 
 =יּב ןשידײ ןגעװ} .שידק ןַײק טינ ךָאנ טגָאז --

 .42--95 'ז 6 פיוא ןעקירעמַא ןיא קרַאמ:רצכ

11 

 עיפַארגָאילּביּב 1
 .ַאזָאשזּב .ח גַאלרַאפ גָאלַאטַאק רעטרירטסוליא

 ןעיצַאניגַאּפ ןָא) .י"ָא ,ַאזָאשזּפ ? עשרַאװ

 11 2 עט

 ןויטַארעּפָאָאק ןופ גָאלַאטַאק רענײמעגלַא

 .רוטלוק, רעגַאל-רעכיּב ןלַארטנעצ ןוא גַאלרַאפ

 יז 12,118 .עגילירוטלוק ;עשרַאװ .?עגיל

 וה

 ."ךוּב ןוא לוש, .ג .א גַאלרַאפ { '1 גַאלַאטַאק

 .ז 22 .רעגַאל?רעניּב רעלַארטנעצ :עװקסָאנ

 1521 .זקקע 0

 .רוטלוק, גַאלרַאפ ןוויטַארעּפָאָאק ןופ גָאלַאטַאק
 1 .יז 29 .עגיל-:רוטלוק :עשרַאװ ,?עגיל

 "תיממע הירפס, גָאלַאטַאק .םירכס תמישר

 {3:| .7 932--22--ּב"כ .ףלַאװ קורד .בונרט

. 2 8 

 ,מיפרגוילּביּבל ןועבר---רפס תירק .א ,ןירעּפלַא
 {פַו .19 יז 0 דנַאל"אפ .יז תרבוח הינש תנש

 95 לּב"טיל .4גָאלָארקענ} בקעי ,בקעײןּב

 11 .19 יז

 .19 ץרעמ מירפ .ףַארגָאילּביּב| בקעי ,בקעי-ּג

1 
 } .ךוּב:גָאט ןשירַארעטיל ןופ .1 ,טַאלצנירג

 ןשיאײרּבעה ןוכ רבק ןפַאל רעלמַאז רעיירט רעד

 .עמלטימ יד ,2 .(ןַאמשיפ הירכז ףַארגָאילּביּב

 1{ .81 טקָא מירפ .טייקיס

 ןפ 55 עז ,דערפלַא ,ױדנַאל

 לוש:רָאכ רענליװ ןיא הרֹּכזַא יד .ה ,יקסנול
 .13 יַאמ ?ליװ טײצ ,ל"ז בקעיףןּב-בקעי ךָאנ

1 

 רצוא, ןקייר ןופ רּבחמ םיּב .ןפחנ ,ליזיימ

 לוק .(בקעי ןּב בקעי יב ךוזַאּב ַא} ?םירפסה

158 : 1+} 

 ןוא ןרעפיצ} 1028 ןיא ךוּב עשידי סָאד --

 {41 ,3--2 יז 87 לּב"טיל .{ןריפסיוא

 ץרעמ טגײה .בקעי-ןּב בקעי ןופ טױט ןכָאנ --
1, 1 

 1 :854 עז .ק ,רמרמ

 .רעדניק ערעטלע רַאפ רוטַארעטיל .י ,ןיטנע

 ןלַאנָאיצַאנ-שידיא ןופ טעטימָאק לוש םוצ טכירַאּב

 'ז 2 י"ב טשי"ּברַא'די ,דנַאּברַאפ רעטעּברַא

26--28. , 1 

 ףַארגָאילּביּב רעשיאערבעה יַאז .ש ,טסנרֶע

4 36 2 



 קלָאפ"די .(ןַאמשיפ .זןופ רֹּבִי ןעשירפ. ןפיואל

6. ' 1 

 טײקיטעטסגַאלרַאפ עשידַי עכעלטלעװלַא .ז ,ןעזייר

 רעטצעל רעד רַאּפ קילּברעּביא רעשיּפַארגָאילּביב }

 |+5--471 .18 'טקַא ,20 ץרעמ גָאט"ליװ ,(טײצ

 רעּבַײרש עשידיא ןופ רעניּב .א ,ןייוונייר

 עשיפַארגָאילּביּב .צדַאנַאק ןיא צענענישרעד)

 רעד, דנַאּב ןעטײװצ םנופ לעטיּפַאק ַא} (המישר

 1 ,20 װָאנ שז"דיי .("עדַאנַאק ןיא דיא

 ןו 3338 עז .ר"ד .בקעי ,יקצַאש

 1 3532 צז .השמ ,ןַאמקרַאטש

 טּפַאשטנעק-קעטָאילּביּב 2
 רעקירע;30 רעז וצ עּבַאגסוא-םואעליּבוי
 "רימזה, קצֹטָאילּבִיּב רעשידי רעד ןופ ץנעטסױקע

 ,46 רימזה :קצָאלּפ .1596--1926 קצָאלּפ ןיא

 151 ,40 יז א8

 קעטָאילּביּב רעד ןנכ ײליּבוי ןגירָאי:22 םוצ

 .ץעלדעש ןיא "טסנוק עשידײ, .זעג רעד ייּצ

 151 ,ז 82 .טסנוק עשידײ :ץעלדעש

+ 

 1 123 צז ,א ,רעכַאמרוא

 טסײג ןשידיא ןופ תורצוא יד .א ,ןרעּפלַא

 עשידיא ןופ ןעגנולמַאז יד ןגעװ}ל טלעװ רעד ןיא

 ןיא ןקעטָאילּביּב יד ןיא ןטּפירקסונַאמ ןוא םירפס

 טּכעס מירפ .(.א .א םױר ,קרָאי=װנ ,םילשורי

8. 1551 

 -עמ .װ ןופ .נ .א קעטָאילּביּב .ַא ,רעטעּברַא

 11 .8 נעשט 6 צ"ּברַא .םעד

 עג רעד יּב קעטָאילּביּב רעד ןוכ טכירַאּב

 לּבוװ'דעש .102) רֹהָאי ןרַאפ ?טסנוק עשידומ

4 3.- 71 

 .עשרַאװ יּפָאָאק יּברַא גלַא םייב קעטַאילּביּב
 .19ּבעפ טצ"פ ,1022 רָאי זרַאפ טכירַאּב:ןרעּכיצ

| 15 
 ..162 יז 06 לּב"טיל ,רעריפ=ןקעטָאילּביּב

 יי
 וצ .לעקניװ רעשידיא רעד .צ .ּב ,גרעּבדלָאג

 רעד ןופ טכירַאּב םעד
 .ירערּבײל קילּבָאּפ רעד

 ןיא גנולײטּפָא רעשידיא
 זיס) ,12 גױא גָאט

 טלעמַאזעג רימ ןעּבָאה יצ ,ר"ד .א ,ןַאמסקילג

 רעד ןגעװ)| .ןעּבלימ רַאפ רָאנ תורצוא עגיטסײג

 סקע"שרַאװ |עשרַאװ ןיא קעטָאילּביּב:עגָאגַאניס

 51 .105 לּב"טיל .רעריפ-ןקעטָאילּביּצ  .ג--וו

 ,ניא ןוא עטסערג יד .ר"ד .סקַאמ ,ךיירנייוו

 קעטָאילּביּב עשידיא:שיאערּבעה עטסטנַאסערעט

 651 .2 יַאמ רורָאכ .|דרָאפסקָא ןיא|}

 ןוא ןקעטָאילּביּב ערעזנוא .השמ ,גרעּבסייוו

 יז 117 לּב"טיל .רענעײל יד ןוכ קיטסיטַאטס יד

 'ערּבײל קילּבַאּפ יד ןיא רעכיּב עשידיא ןעגעוו

 {51 ,(ענוּבירטסקלָאפ) 920 טקַא גָאט .סיר

 =ַאטנעירָא ןופ גנולעטשסיוא רעכיּב .יבצ ,ןהֹּכ

 "יב ןוצ גנולעטשסיא ידל .ןעּבעל ןעשידיא ןעל

 =וינ ןיא ירײרּביל.קילּבָאּפ רעסיורג רעד ןיא רעּכ

 ןיי} .11 יז 21 קלָאפ"די .קרָאי

 ןיא קעטָאילּביּב עשידיא יד .ןרהא ,קרַאמ

 :ער סכַײרנַײװ .מ ר"ד ןוכ טכירַאּב) דרָאפסקָא

 11 ,21 צעד ןּבעל"נ .(טַארעּכ

 :בורו שואעדַאט ןופ קעטָאילּביּב יד .ּפ ,ןַאק

 11 .21 יַאמ גָאט"ליװ .,יקסוועל

 יהלהק עשידיא רעניװ יד .ר"ד .א ,רעגיר

 11 .83 קלָאפ"דיי .קצטָאילּביּב

 ידק .תורצוא עשידיא יד .קחצי ,דניקוויר

 רַאנימעס ןעשיגָאלָאעט ןעשידיא םנופ ירערּבײל

 ן"פו ..17--16 יז 99 ּברַאפ .4קרָאיװינ ןיא

 .ײטש ןשיטַאּבעלַאּב ןטלַא ןפיוא .ּב ,רעּפרַאש

 .(קעטָאילּביּב ןושַארטס רענליוו רעד ןגעוװ} .רעג
 ןלג| 2 ןּבעל ןוא טסנוק

 -לַא ןופ סעּבַאגסיוא עשידָאירעּפ 5
 טלַאהניא םעניימעג

 יֿפ 'ז עז סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןופ המישר

 .1996/7 ןפױא רַאדנעלַאק=סנַאיצַאמרָאפניא
 ײרָאטַאמ טלעװ רעד ןיא עטסערג יד .רהָאי

 יַארַאטנַאקלַא ןוא סַאירוטסַא, ןעכיש-רעטסעווש

 6 דכ 6  י



 ?גָארט .ןָאט ע2000 סױרג |ףיש ַא ןופ רליּב)

 לַאיָאר} טפַאשלעזעג ספיש .ןָאט 3230 טּפַארק

 ,אשרַאװ :ןעלױּפ ףױא עלַארטנעצ ."ןײל ליעמ

 84 .ןַײל .מ .ה, :עשרַאװ .25 ַאנלַארָאטקעלע
 ן?} .160 יז

 רהָאי ןופ שטייט ירבע חול .רעּבוד ,ןירגּפלָא
 טרעדנוה סקעז דנעזױט ףניפ טסיײה סָאד ז"ּפרּת'ה
 ןיא טלעװ יד דניז רהָאי גיצכַא ןוא ןעּבױ טימ
 :ילּבָאּפ ורּביה :קרָאי=וינ ...ןערָאװעג ןעפַאשַאּב

 1 ײז 82 .ינַאּפמָאק גניש

 ,גנַאגרָאי רעט::7 .1996 חול:רעטעּברא
 .כיו'ו :טלַאהניא .'ז 917 .טלעװ יד :עשרַאװ

 .(10--5 ז"ז) רָאי 1923 ןיא ןשינעעשצג עקיט

 1005 רָאי עטױר סָאד ,ש טיוועלַא כימ .ּב

 רעטשרע רעד ןופ םועליּבוי רעקירָאי 20 רעדל

 ,קַאווטיל .א .(41--4)11עיצולָאװער רעשיסור

 .ייל .(600--49) 1003 עשיַאװ ןיא דנוּב רעד
 --?רדַאירטָא יָאװציָאּב ,רעקסניוװד רעד ,עקשטיּב

 רָאי ןופ תונורכז) (ענישזורד-ףמַאק} .א .ּב

 ,רעלדַא סקַאמ ר*ד .(60 35

 טױט ןײז ךָאנ רָאי 20 סלעגנע ךירדירפ

 ךידדירפ ןופ גנוטײדַאּב יד (1820--19995

 .ניל ר* ד .(86--81) םזיסקרַאמ ןרַאפ סלעגנע

 *רָאי ןטסטרעדנוה םוצ ןָאמיס ןעס ,ןַא מנע ד

 רָאי טרעדנוה ,יק ס גושַאי .י .(92--87) טײצ

 -ילֲאֹּפ יד ,ףָאג ָא ר .ה .(116--93) ןַאּבנזײא

 -עמַא ןיא עיצקַאער עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיט

 -לעזעג עשיִדײ יד ,ןויב צ .(126--117) צקיר

 .ש .א .(138--197) עקירעמַא ןיא טײקכעלטפַאש

 גנואײטשטנַא ןַײז גניר.רעטעּברַא רעד ,סקַאז

 ,ןַא מ לוש .ת .(126--139) גנולקיװטנַא ןוא
 ,,װ .מ .(109--187) ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידנוּב

 םועליּבוי ןקירָאי 20 םוצ} ןדַאפדלָאג םהרבא

 =ַאעט םענרעדָאמ ןשידי ןופ גנודנירג רעד ןופ

 ןַאפעטס יקסמָארעשז ,.ק .י .(171--164) רעט

 .ָאיסעּפָארּפ רָאיַא ,רוטרַא .ז .(177--179)

 יַאָאק יד ,.ַא ,װ .(190--178) גנוגעװַאּב עלענ

 .(209--1097) 1022 ןיא גנוגעװַאּב עװיטַארעּפ

 ָארויּב:עיצַארגימע-רעטעּברַא יד ,טרעּביז

 ןּוא ןסָאמ ,ןסערדַא .(007- 903) ןליוּפ ןיא
 .(212--905) רעטלעג עשידנעלסױא ,ןגָאװ

 ,רעדליב .(210--213) |עטױט עיצזנוא
 ן'+) .8 בעפ טציפ

 ךוּברהָאי .ךַאנַאמלַא טלעװ רעשידיא רעד

 רענײמעגלַא ןוא רעשידיא ,רעשיטסילַאיצָאס רַאפ

 :ַאזוצ .עיצַאמרָאפנײא ןוא קיטסיטַאטס ,עטכישעג

 :קרָאיײוינ .ּבוש .ד ןופ ידער ןוא טלעטשעגנעמ

 :טל עוו :סינכַײצרַאפ:טלַאהניא .'ז 400 .רעקצוו

 .צָאס רעד ןופ ןעטַאד עגיטכיול רַאדנעלַאק

 עטכישעג רענײמעגלַא ןוא רעשידיא ,רעשיטסילַאי

 טל עוו יד .(94--9 ז"ז) גָאט רַאפ גָאט

 ןתיצידי עשיפַארגָאעג) טי יה ש נע מ יד ןוא

 עטגינײארַאפ יד ,ףָאגָאר ללה .(36--23)

 ,קישטייווָאל ָאס .ס .(42--37) ןעטַאטש

 בק ע * .(20--49) עּפָארײא טהעג ןיהואוו

 יא ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד ,יקסניצ שעל

 לע ג ָאפ .ל .(060 31) 1022 רהָאי ןיא עּפָאר

 עטגינײארַאפ יד ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד ,ןַאמ

 ,ג בַא ל .ה .(78--66) 1923 רהָאי ןיא ןעטַאטש

 רענַאקירעמַא יד} רעדור םייּב ןירג םַאיליװ טימ

 -.(85--74) 1095 רהָאי ןיא גנוגעֹװַאּב רעטייּברַא

 =ַאיצָאס יד ,םיובנצגייפ .מ םַאיליוו

 .99--89) 1093 רהָאי ןיא ײטרַאּפ עשיטסיל

 וצ טנײה גניר רעטיײּברַא רעד ,ןיקסַאּב .י

 עשידיא יד ,קַאווטיל .א .(03--03) גָאט

 ב קצי .(106--99) 1023 רהָאי ןיא רוטַארעטיל

 --107) 1095 ןיא סנָאינוי עשידיא יד ,ךייר

 .עט רעשידיא רעד ,קי גיווטָא ב .ב 4

 --119) 1020--10922  ןָאזיס םעד ןיא רעטַא

 .יטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ,ןינ ַא כ .נ .9

 ,(698--190) 1299 רהָאי ןיא דנַאּברַאפ רעש

 ,ײַאּב עשיטסינומָאק יד ,ש טיווָאנַאוויא .ס

 .(125-- 126) עקירעמַא ןוא עּפָאדיײא ןיא גנוגצוו
 ענעדישרַאפ ןיא ןעײמרַא יד ןופ סיורג יד
 .ָא מ ַא רּבַא .ר .(150) 1029 ןיא רעדנעל

 =לָאװער עשיטסיװצשלָאּב רהָאי טכַא ,ש טיוו
 רעד ,יקסטוַאק לרַאק .(125--137) עיצ

 154) לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסילַאיצָאס רעטשרע

 העלד ,;עדלפוורצ דנא וו לימצ .(125--

 .ד י רפ .(164--129) לַאנָאיצַאנרעטניא רעטייווצ

 רעשיטסילַאיצַאס רעײנ רעד ,רעל דַא ךירד

 הע ד .(167--163) לַאנָאיצַאנרעטניא רעטיײּברַא

 ןערעפיצ ןיא םזינומָאק רעד ןוא םזילַאיצָאס

 ןענײז סָאװ רעטײּברַא לָאצ יד .(176--168)

 ענעדישרַאפ ןופ סנָאינוי-דײרט ןיא טריזינַאגרָא
 יד .(180--177) רעדנעל עלַא ןיא ןעגנוטכיר

 .יצ ןיא רָאּבײל װָא ןָאשײרעדעפ ןַאקירע-מַא

 ,וועש טורעּבַא .ק .6182--181) ןערעפ
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 ןוא עּפָארײא ןיא גנוגעװַאּב עװיטַארעּטָאָאק יד

 ןעדיא לָאצ יד .(101--183) עקירעמַא ןיאז

 .(192) 1029 רהָאי ןיא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא

 רעד ןופ עטכישעג יד ,יקצַאש בקעי .ר די

 --195) דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיא

 ןיא ןעלוש עשידיא יד ,רעיימ דוד .4

 :ָאר ָא טנַאק םיי ח .(212--20) עּפָארַײא

 ַאקירעמַא ןיא גנוהיצרע עשידיא ,שטיוו

 ןעדיא רענַאקירעמַא יד סָאוו .(220--915)

 ןופ ןעדיא עדנעדײלטױנ יד רַאפ ןָאטצג ןעּבָאה

 צשידיא יד .(222--291) םִי טײז רענעַי

 --229) נַיטסעלַאּפ ןיא גנוגעװַאּב רעטײּברַא

 --229) עקירעמַא טקעדנע טָאה רעוו .(228
 =ָאעג) ןעטַאטש עטג ינייארַאפ יד .8
 *נ עוויא .מ .(241--224) |תועידי עשיּפַארג-

 .רַאפ יד ןופ דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע רעד ,יק ס

 .ד לעפ .א .(282--242) ןעטַאטש עטגינייא-

 ןעטַאטש עטגינַײארַאפ יד ןיא טסנוק ,ןַאמ

 =גימיא עטס גיט ככיוו *ד .(284--239}

 ןעטַאטש עטגינײארַאכ יד ןיא ןעּפורג:ןעטנַאר

 .ַאקירעמַא עטס גיט ככיוו יד .(277--9263)

 ייל ָאּפ יד .(289--278) ןעירטסודניא רענ

 יד ןיא ןעיױרפ ןופ עגַאל עלַאיצָאס ןוא עשיט

 יָאווק יד .(292--290) ןעטַאטש עטגינייארַאפ- -

 יוזַא יוו .296) 1026 רהָאי ן'רַאפ סַא טי

 --297) ַאקירעמַא ןיא םיבורק ןעגנערּבוצּפָארַא

 ןַא ןערעװ וצ יו ,רע מע רק .ּפ .ס .1
 (314--302) ןרעגריּב} ןעזיטיס רענַאקירעמַא

 ךוּב - רעטרעװ רעשידעּפָאלקיצנע רעצניילקי
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיא .(334--513)

 =יא ןעגנולײטּפָא טימ ןעטַאטש עטגינייארַאפ יד

 --539) ךיז ןעניפעג ײז ואז ןוא דנַאל ן'רעּב-

 רעטײּברַא ןופ טנעמטרַאּפעד לַאקידעמ 8

 רעטײּברַא ןופ ירָאטקעריד .(340--2339) גניר

 ןופ ירָאטקעריד ,(940--541) סעשטנערּב גנירי

 .(569--947) רעלטסניק ןוא ןערָאיטקַא עשידיא

 .(976--570) סנָאיניי עשידיא ןופ ירָאטקעריד

 --977) סעשטנערּב *דנַאּברַאפ , ןוכ ירָאטקעריד

 ןעטענַאלּפ יד ףױא ןעּבעל סָאד .(397/

(938--995). 
 װרָאפ ,ףָאגָאר ללה ,2 ךוּב"וא ,ןיקייח .י

 "1 . .18 ינוװ טצ-פ .11 יאמ

 .בול .ז"ּפרּת רהָאי ןופ שטײט ירבע ףױא הולי
 .'ז 2661 .רעגרעּבזײרטש-ןרָאהנעשרעה :ןילז

 יי

 :ענליװ .ז"ּפרּת--ו"ּפרּת 1026 רָאי ן'פיוא חול

 12 .ענליװ ןיא קנַאּבסקלָאפ יּפָאָאק 'דיי !רטנעצ
 יו .40 יז

 ז'פרּת רהָאי ןופ שטײט י-בע ףױא םייחה חול
 ןוא ןעּבױ טרעדנוה 0 דנצזױט הףניפ זיא סָאד

 יעג ןעפַאשעּב זיא טלעװ יד טגױ רֹהָאי גיצכַא
 ן75| .יז 262610 .רעסצמדינש :ןילּבול .ןערָאװ

 :ַאג ןופ דנַאּברַאפ ןופ ךַאנַאמלא רעטשרע
 ןופ 'דער .סעריײא סָאנעוּב ןיא ןעדיא רענַאיציל
 42 :סערייא סָאנעוּב .רעקוצ .1 ןוא רעטכורפ .נ
 1 ,40 *ז

 .חול 'שלעזעג 'רטסוליא ,רָאי ֹוִצ רָאי ןופ
 -רעטלַא ןופ סעיצקודָארּפער ,רעדליּב ,ןעלקיטרַא

 ירטנעצ ןופ 'ּברַאּפ :ענליװ .1926 .ןטייקכילמיט

 .'ז 112 .ןלױּפ ןיא גנוגרָאזרַאפ-םימותי -ַאפ

 { ,20 נַאי גָאט'ליװ ,ןירַאמַאט .ה
 רעד ןופ *גסױרַא 6 ךַאנַאמלַאײיטייהיירפ;
 11 ,40 7 6 .קרָא=וינ ."טייהיירּכ ,

 .ז"פרת--ו"ּפרּת רָאי 1026 ןפַא רַאדנעלַאק
 9000 .169 יז 3 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ
 1 .'זקצ

 סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשנסיוו 6
 ?טלוקסייװניאװ םַאּב לײטּפָא רעשידיי
 ינ "ןרעטש , לַאנרושז ןופ גוצּפָא .1 'נ ןעטעלויּב

 151 ,40 יז 6 :קסנימ .4

 "סורסַײװ רַאפ טוטיטסניא ,1 ךוּב טפירשטייצ

 עליה} גנולײטּפָא עשידַײ--רוטלוק רעשידנעּש

 ןטױל 'גסױרַא ןשטײד ןוא שיסורסײװ ןיא ךיוא

 -ניא ןופ גנולײטּפָא רעשידי רעד ןופ סולשַאּב

 =ָאטָארּפ) רוטלוק רעשידּנעלסורסײװ רַאפ טוטיטס
 ןטימ םעקסעה ןיא (1028 יַאמ 13 ןופ לָאק

 -עלטרָאװטנַארַאפ ,טוטיטסניא ןופ ןַאלּפ-סגַאלרַאפ

 יניא ןופ דילגטימ רעכעלקריװ ,רָאטקַאדער רעכ

 *רַא .ּב רוטלוק רעשידנעלסורסייװ רַאפ טוטיטס
 -סורסייװ רַאפ טוטיטסניא ןופ *גסױרַא .יקסנַאש

 יורד:עכולעמ עט:1 :קסנימ .רוטליק רעשידנעל

 .40 (ןטלַאּפש 2 ןיא טקורדעג) יז 272 .יײרעק

 .י :עטכישעג :טלַאהניא .'ר 4 .חקע 0
 ןדי ןופ עטכישעג רעלַאיצָאס רעד וצ ,סיסָאס

 ,ךאּבמָא ר .ש .(24--| ז"ז) דנאלסורסײװ ןיא

 רעד ןיא דנַאלסור ןיא סעכָאלעמלַאּב עשידַײ יד

 (םפ 2



 --29) טרעדנוהרָאי ןט:19 ןופ טפלעה רעטשרע

 .רַאפ עלַאיצָאס יד ,עירול .א .מ ר*ד .(0

 קלָאפ ןיא גנוגעװַאּב עלַאיצָאס יד ןּוא ןשינצטלעה

 ,יקסלָאקינ .מ .ג יּפָאר ּפ .(46--31) לארשי

 =בסיו רעשילּביּב רעד ןיא ןעגנומערטש עטסיינ

 :רָאלקלָאפ ןוא רוטַארעטײל .(37--47) טפַאש

 ןוא טעטש, סעצצערעּפ ,רעדנעלסיוא .נ

 רעד ,ןייטש רוג .א .(72--61) *ךעלטעטש

 עיפַארגָאיּב סעצערעּפ ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא

 ןרוגיפ עלַאיצָאס ,לעקניפ ירוא ,(36--73)

 .(104--57) קרעװ עטשרע סנדַאפדלָאג .א ןיא

 ןעגנוקרעמַאּב ,גרעּבדלָא ג .י :רָאלקלָאפ
 דילקלָאפ ןשידיי ןוכ רעגײטש ןשיטעָאּפ ןגעו

 .רָאלקלָאפ ,יק סווָא קפ ַא ר כ .ז .(116--103)

 ,קַאוויּפס .כ ר"ד .(152--117) גנולמַאז

 .טלַא .(139--133) שידי ןַײא "ּפָאק רעד,

 עשידײ ענעּבירשעג ַא ,ףיטש .נ :שידיי

 ןיא עיצצנעװ ןיא זױה שידיי ַא ןיא קעטָאילּביּב

 י150--141) טרעדנוהרָאי ןטצכעז םעד ןטימ

 ר* ד .(195--120) *לידבמה , דיל ס'ױלה והילא

 ןגעװ דיל שידי ַא ,ךיירנייוו סקַאמ

 סק ַא מ .(172--159) 1666 רָאי ןופ יבצ:יתּבש

 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ךעלטעלּב ,קירצ

 175) רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידי רערעטלצ

 ,רע גנייוו .מ :גנושרָאפ:ךַארּפש .(178--

 +ול ס .ּב ,(903--181) ןטקעלַאיד עשידי ןגעוו

 ירעדײנש-רענעמ ןופ ןָאקיסקעל רעד ,יק צ

 ?ןּבַײרט, ,ךיירנייוו .מ ר* ד .(218--:203)
 .(222 ---910) דויטע רעשיגָאלָאקיסקעל ַא

 עלַאיצָאס :ןלַאירעטַאמ ןוא ןעגנולייטימ

 17 ןוא 16 ןיא סעליהעק עשידי ןיא ןצַאזנגעק

 תולאש)) ןסנָאּפסער עשינַאּבַאר טול טרעדנוהרָאי

 --228) סיס ָא ס .* ןופ טרָאװרָאפ ,(תוּבושּתו

 טרָאװרָאפ ,לָאהָאק רעקסנימ ןופ וװיכרַא ןופ 3

 .(249--299) ווָארדנַאסקצלָא .ה ןופ

 :ש .(232--250) ןעמעכַײלַא-םעלָאש ןופ ווירּב

 .םעלָאש עקינַײא ןגעװ ,שטיווָאניּצַא ר

 =ועוו .א .(283--222) ןשזַאנָאסרעּפ סמעכַײלַא

 רפס,ןגעװ} טרעװ ןסױרג ןופ ךוּב ַא ,ַאק רָאי

 ןלַאירעטַאמ ,ןַא הַא ק .א .(224--923) ן"עשוהי

 =סיוא .ג .(226--288) ןצישפיל .מ .י ןגעװ

 וּפַאּב, רעד ןגעװ עגַארפ רעד וצ ,רעדנעל

 .ּב .(287--286) דילקלָאפ ןשידיי םעד ןופ *גנּוצ

 987) רעליּפשױש-םינָאכדַאּב עשידי ,יק צול ס

 *םִינָאכדַאּב, סיקצולס .ּב וצ ,,א .1 .(261--

 זַײל .ָק יר ַא כ .א .(204--201) *רעליּפשיוש

 ..א .ג .(264) ןיּבמעז ןופ ןכדַאּב רעד---ןַאמנײש

 --9263) רעננױקלָאפ ַא ןופ טלַאטשעג ַא םורַא

 206) ןטַאל-םיװָאצַאק חפ ןַא משוד .ל .6

 עירָאטַארָאּבַאל רעד ןיא ,רע גנייוו .מ.(208--

 --263)} ךוּברעטרעװ ןשימעדַאקַא ןשידיי םעד ןופ

 .ײרשסױרַא רעטרעװ ןרַאפ עיצקורטסניא 9

 ךוּברעטרעװ ןשימעדַאקַא ןשידי םנופ רע

(209--272). 

 קצצרָאז .א .90 ילוי גָאט ,.ג .צ .3
 ,ץכ ןויצ-ןּב .4 ןגעװ"דא ,3--7 טלעװ"ר
 .ָש .117 לּב"טיל ,.מ .נ .9 צעד שזיָאמ
 בימ ןרעטש ,זױהנעזָאר .ל .10 רעמַאה ,רמרמ
 {} .24 טָקָא יײױּפ ,ףיטש .נ .5-7

 =ניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ ןטפירש
 .ךוּבױדנַאל .| ,עירעס עשיגָאלָאליפ 3'1 ,טוטיטס

 גָאטסנרוּבעג ןטס78 ןייז וצ ,ױדנַאל דערפלַא ר"ד
 'טנַײרפ:עטוג ענײז ןופ 1025 'װָאנ ןטס29 םצד

 6 ט111,428,4 .ןיקצעלק :ענליװ .םידימלּת ןֹוא

 ;יודנַאל דערפלַא .1 :טלַאהניא .40 4

 ?(4--3) עציקס עשיגָאלַאענעג ,(2--1 ןטלַאּפש)

 :ןטפירש סױדנַאל דערפלַא ר"ד ןופ עיפַארגָאילּביּב

 רצנללעק ןָאצל יפָארּפ .2 .(10-4)

 -נַאל דצרפלַא ר"ד וצ ווירּב רענעּפָא ןַא---4ןיווק

 ?רעמַאּב--יודנ ַא ל .א ר"ד .9 ..(15--9) יוד

 ,ש .4 .(29--13) רָאלקלָאפ ןשידיי םוצ ןעגנוק

 רַאפ ןַאלּפ סוװוָאכָארָאּב .ב--{קרָאײװינ} רצ גינ

 ר * ד .8 .(25--21) שידַײ ןופ עטכישעג ַא

 .סױא יד-(ןיװ}ןייטשכַאוו דראהנרעּב

 :קרעװסנּבעל סנַײטשנרעּב ץַאנגיא ןופ גנורעטיירּב

 יקיווָאנסָאס והילא .0 .(93--28)

 ---87) םיאנּת סמלוע-לש-.ונוּבר םעד--{ײרָאימ}ק

 --קרָאייינ} דניק וויר קחצי .7 (2

 --41) דיל שידײיטלַא ןַא ןיא הכאלמ-לעּב רעד

 :סױא--(טנעיל קרע טש .װ יפָארּפ .8 .(6
 -.ולמ רענעכנימ רעד ןופ תורצוא עשידיי:טלַא יד

 .פ ר" ד .9 .(69--83) ץקעטָאילּביּב רעשיכ

 .הרוש רעד- {דַארגנינצלק ַא קסדָארָאגרַא ש

 =לתל לבי י ל ל איב ד ,10 .(72--07) סורג

 :רעװ שידי ַא וצ לַאירעטַאמ לסיּב ַא-- (ביבא

 (-ןעלּכַאטש , סכיײרגײװ .מ וצ םיאולימ) ךוּברעט

 .נע סייוו לאומש ר"*ד .11 .(30--71)

 ;ןופ ןשינעמענוצ יד--.(קסווציוװָאנױ} גרעּב

 ..(90--79) זײרק רעדַארגטעװַאסילעי ןיא ןדיי

 יד--(גרוּבמַאה} םיוּבנריּב .ש ר* ד 2
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 ר" ד .18 .(92--39) ןושל-רוטַאדעטיל ןוא טקעלַא

 יב טכַאנכַאװ יד--+ןיװלןַא מדלַאג בוטרַא

 ---91) טרעדנוהרָאי ןט12 ּביהנָש םּוצ דיי רעניוװ

 ןעד-ןעװ -- +ןילרעּב) ףיטש .ג .4 (4
 סָאד ךַארּפש רעשידי רעד ןיא רעטרעװדניּבק

 ר"ד .18 .(128--95) 4טרעדניהרָאי שן אש
 רעטנַאקַאּב-טשינ ַא--4ןָאדנַאלק יודנַאל ,ל

 עדנעגעל-סוטרַא רעד ןופ חסונ רעשטײד-שידיי

 --ףקרָאיײװינ} ןה ּכ .ל .* .16 .(140--:29)

 .(194--1280)  דיל:סקלָאפ ןוא גנַאזעג:סקלָאפ

 ןגעװ--ַאװילָא-קיצנַאדק קירע סקַאֹמ 7

 יז .158 .(162--128) *הרמזו הצירפ השעמ,

 =ַאיד רעשידי רעד--+עגירצ שטיווָאנמלק
 ר" ד .19 .(158--161) דנַאלריק ןיא טקעל

 ןוא זירַאּפ,-- (קרָאיײינ}) יקצ ַאש בקצ ײ

 ןריּפש יבצ .20 .(1906--187) *הנציװ

 ןרַאגנוא ןיא ךַארּפש עשידיײ יד--(ץצלצימק

 --(םצלעכ} רצ רצל ה שמ .91 .(900--19נ)

 - 20ו) ןָאקיטָאידיא רעמצלעכ ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ

 ןופ-- (קרָאי=װנ} עפָאי אדוי .22 .6

 .(310- 208) ?ָאטעג טרָאװ סָאד טמַאטש ןענַאװ

 =ָאטס ןופ עיגָאלָאנימרעט--{ענליוװק ץּכ .* 3

 .גיינרה .מ ר ר ,21 .(0184 211) ירעל
 ַא ןופ עטכישעג יד ,ךוטנַאל- ענליװ} ךייר

 סחנּפ .25 .(256--217) ןטיג:טינ ןשימייה

 עשידײ-שילױּפ עטשרע סָאד--(עגליװל ןָאק-

 רָאדנָאיל ןיװעל רּבחמ ןײז .ןוא ךיּברעטרעװ

 .מעל} רעליוו .י ר* ד ,26 .(220--233)

 "טּפוה יד ןופ ןימ רעשיטַאמַארג רעד - {גרעּב

 --249) שידיי ןשיצילַאג:חרזמ ןיא רעטרעװ

 ץרפ--(צשרַאװ} ליזיימ ןמחג .27 .4
 .יצַאּב עכעלנעזרעּפ ערעײז ןיא םכילע-םולש ןוא

 יקסנול .ח .28 .(236--269) ןעגנוא

 --285) ןלײװ בקעי 'ר יּב שידײ--(ענליװק
 --(קסטוקריא} ןילייּב םולש .29) .38

 ןיא רעטרעװו עשיאערּבעה ןופ גײלסױא םוצ
 ןַאמהעצל לאומש .50 .(290--289) שידַי

 --291) םיבנג ןופ רעדיל-עּביל--עשרַאװל

 עשיגָאלָאקיסקעל יד ןופ--.װ .מ .2/ .3

 --307) רַאנימעס-רערעל רענליוו ןופ ןעגנולמַאז

 --(ענליװ} םיוּבנירג .ה .32 .4
 .ש .53 .(320--519) ןגָאלש ףױא רעטרעװ

 ךַארּפשנטרָאק -- (קעװַאלצָאלװ} רעטניוו

 .גורג סקַאמ ר*ד .34 .(324--319)

 .עטיל סכַײרנערּאע .ל .מ ןופ--{(ןיװ} דלַאוו

 -1נ*ר ע .29 .,(354--525) השורי רעשירַאר

 :ַאּב ןוא סעיצַאטָאנדַא--(עשרַאװ} םולּבלעג

 'ןוכ שידײ=טלַא ןוא שדוק-ןושל ןײא ןעגנוקרעמ

 -ןַא ט .+ ר*ד .96 .(398--599) ה"י ןטכ

 'ןוכ ןעיענ עשיּכַארגָאעג יד--(ןיװ} טכיל

 דנַאל?ןגרוּפ ןקידתונכש ןופ ןוא ײקַאװָאלסָאכעשט

 :רַאװָע לקצולירּפ חנ .97 )957--946(. 

 :טײצ עשידי החּכשמ ַא ןופ ווירּב-לוחי--(עש

 "טציא, שטײט רעד טימ רעטרעװדנַאטשמוא

 ןַאמטוג רָאדָאעט .,55 .(78--543)

 'ףופ קיטצנָאפ ַא ןופ וװֹורֹּפ ַא-- (שזעיל:שזדָאלל

 ןמ לז .80 .(388--977) ידי רעשזדָאל

 םעד ןופ עיצַאנילקעד יד- (ענליװ} ןע זיי ר
 ל א ו מ ש .4) .(412--957) שידיײ ןיא םצע-םש

 :רעװכירּפש -- (קצָאװטַָא} ןיי ט ש גיבור

 'יפ ַא רּפ .41 .(426--411) ןטרַאסנדער ןוא רעט

 --(דַארגנינעלק ווָארַא גַאק ינעגוועי
 --433) סיסקַאטניס ןשידיי ןופ עיכיטס-דנורג יד

 :שילגנע ןיא טלַאהניא ןוא לוטיט .42 3
 .068צ111--ע

 .א ,11 טּפעס צסערּפ ,יקסנַאשאטָאּב בקעי

 ןפל .10 טלעװ"ר ,יקצצערַאז
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 .ביא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד .היעשי ,רעגוא
 שז"ָאמ .טעּברַאנעמַאזוצ עגיטסײג רַאפ טוטיטס

 {561 ּו .24 ץרעמ

 עגיטסיײג ןופ דנוּב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד --

 .ןאז1 .0 ינוי שז"ָאמ .רעטײּברַא

 ןעכילטפַאשנעסיוו ןעשירוי ןרַאפ טײּברַא יד

 -(ץנערעפנָאק-עסערּפ רעד ןופ טכירַאּב) טוטיטסניא

 ןפ} .160 צעד דו"

 רעכעלטפַאשנסיװ.שידי רעד .א .רעטעּברַא

 1 ,9 נעשט טצ'ּברַא .טוטיטסניא

 ךוכ גנולײטּפָא עשידיא יד .ּב ,יקסנַאשרָא

 יַאק ,רעוט-רוטלוק רעלמָאה יד ןוא טלוקסייווניא

 11 .4 געװ רעשיטסינומ

 "לטסניא רעכצלטפַאשנסיװ רעשידײ רעד ,ד .ּב

 1 ,23--18 "יז 6--5 רעמַא"ד .טוט

 .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןגעװ .נ ,םיֹוּב

 521 ,42 םעלעכ טש"וא

 :נסיװ ןשידי םעד ןגעװ .ןרהא ,סײװיילּב
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 טַאלּבגָאט רעסעלָאּפ .,טוטיטסניא ןכעלטפַאשי

 1951 ,10 ץרעמ

 51 9455 עז .בלעי ,ןַאמרעּב-

 .טפַאשנסיװ ןשידיײ ןוכ ןעוטפיוא עזעידנַארג:

 :נָאק-עסערפ עטנַאסערעטניא .טוטיטסניא ןכעל
 סקַאמ ר"ד ןוא ןע:ײר ןמלז ח"ח יד טימ ץנערעפ
 1551 .19 ַצעד טצ"פ .ךיירגייוו

 רצוא-סקלָאפ רעזנוא רַאפ .9 .י ,גרעּבנירג

 טוטיטסניא ןעכילטפַאשנעסיװ ןעשידוי םעד חּכמ }-

 לּבװ"דעש .(גנולײטּפָא רעשיפַארגָאנטע ןייז ןֹוא
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 רעכעלטּפַאשנסיװ שידי" רעד .עינומ ,רעלעה

 11 .11 יז 2 גוי"רפ .טוטיטסניא

 ןוא טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ=שידי רעד ---

 ן55| .11--10 יז 7 גוי"רפ .טנגוי:רעטעּברַא יד

 טוטיטסניא רעשידיא רעכילטפַאשנסיװ רעד ,רהי

 1 .32 לּבװ"צָאלװ .ָאנליװ ןיא

 :טפַאשנסיװ רעשידי רעד ןָאטעגפױא טָאה סָאװ

 .עסערּפ רעד ןופ טכירַאּב) ?טוטיטסניא רעכעל

 1101 .157 לּב"טיל .(ץנערעפנָאק

 :גסיװ ןשידַײ ןגעװ) גנוניישרע עגיטכיוו ַא

 ן1011 .19 נַאי דָא"דעגעק .(טוטיטסניא ןכעלטפַאש

 :יטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רענליוו רעד
 ןופ טכירַאּב| .טײקיטעט ןײז טרעטַײרּברַאפ "טוט

 -ניא 'שנסיוו 'די ןגעװ ץנערעפנָאק:עסערּפ רעד

 1651 ,13 צעד מָאמ ןטוטיטס

 :ניא ןכילטפַאשנסיװ:שידיא ןגצוו ,בקעי ,רעּפיז

 ן1021 .9 לּבװ"דַאנַאק .טוטלטס

 :רַא עשידוי עגױיר ַא .ףסֹוי , שטיװַאקלעז
 טוטיטסגיא ןעכילטפַאשנעסיװ ןעשידוי ןיא טייּב
 א .12 װָאנ לּבפ"נ ,ָאנליװ ןיא
 טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידַײ .,יזןרה
 יי .4 יז 8 לּבװ'זעמ .(א"וויל

 .טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיא רהָאי ַא

 1 .18 טקָא גָאט

 ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיײ ןוכ תועידי

 ,07 ,95 ,55 לּב'טיל ;1924 צעד-ילוי ליפ"דיי

 גַאי לבפ"נ ;191 ,128 ,128 ,119 ,111 7
 71 .12 װָאנ ,1 נַאי ט"צפ ;12

 :עט יד ,'טלוקסיײװניא , םייּב לײטּפָא רעשידיי

 לַּב"טיל ,עיסימָאק רעשירַארעטיל רעד ןופ טיײקיט

 ןופ} .199 יז 8

 .יפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעד ןגעװ .ה ,יקסנול
 צעד גָאט'ליװ .ל"ז יקסנַא ש"ע טפַאשלעזצג רעש
 1091 .0 צעד ליװ טַײצ ,0

 עימעדַאקַא עשידיא יד ,י .ש ,ןייטשנעטכיל
 .ןטוטיטסניא ןכעלטּכַאשנסיװ ןשידי ןגעװ)

 עג .4 יז 10 לּבװ"צָאלװ

 .טפַאשנסיװ רעשידוי רעד ליװ סָאװ .ו ,ן--ל

 ןג11 1 ,41 טצ"גַאז .טוטיטסניא רעכיל

 ןוא גנופַאש-לוטלוק-ןסַאמ עשידײ .,ש ,ןיוועל
 וצ געװ .טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי

 {112} .9--1 יז (לּבט"א) טפַאשנסיװ רעשידיי

 ןשידײ ןטימ סע טלַאה יװ .י .א ,ןייטשנעוװעל
 ר"ד טימ סצומש ַא} טוטיטסניא |!| ןכעלטלצוו
 1 ,46 םעלעכ טש*וא .{ךײרגַײװ .מ

 גצוו .קלָאפ ןטימ ,קלָאפ ןרַאפ ,קלָאפ ןופ ,י ,מ
 ן151 ,4 יז (לּבט'א) טּפַאשנסיװ רעשידי וצ

 .טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ-שידײ רעד .ק ,8

 יין .14--12 יז 6 קעװ"גוי

 ,טלוקסייווניא םייּב גנולײטּפָא עשידיײ יד .א

 עי .169--188 יז ! ןַאּפש ןיא

 .טוטיטסניא רעכצלטפַאשנסיװ רעשידי רעד --
 ןנ17| .153--183 יז 1 ןַאּפש ןיא .(טכירַאּבל

 !ןפַאש ןפלעה רימָאל .ר"ד .מ ,יקסרַאדוס

 .} יז (לּבט"א) טפַאשנסיװ רעשידיי וצ געוו
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 .גסיוו רעשידיי רעד ,ר"ד ,רּתסא ,וועשַאילע
 .נסיו רעשידי וצ געװ .טוטיטסניא רעכעלטפַאש

 ן51 .3--2 *ז (לּבט*א) טפַאש

 2צלטפַאשנסיװ שידי רעד ,ּבײל םייח ,סקופ

 191 .7 קצװ"ָאל ,טוטיטסניא רעכ

 "ניא רעכעלטכַאשנסיװ רעשידײ רָאֵי ַא .ז ,ר

 .24 רַאקוּב טרָאװ"וא ,29 ּפַא גָאט"ליװ .טוטיטס
 {ג211

 .יא ןופ טעּברַא רָאי ַא .ר"ד ,בקעי ,יקצַאש

 טש"ּברַא"רפ .טוטיטסניא ןעכילטפַאשנעסיװ ןעשיד
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 ןעגנוטייצ .עסערּפ עשיטילָאּפ 7
 יֿכ יז עז סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ ןופ המישר

 ןיא לָאמַא טָאה ןעמ ױזַא יװ ,א ,רעכַאמרוא

 ?עג ןוא גנוטייצ עשידי ַא ןּבעגעגסױרַא עלַאיג

 לסיּב ַאֶ} קעטָאילּביּב עטשרע יד טעדנירג

 ן12) .4 ,3 ,2 ,ן ןּבעל רעסַאלדָאּפ .(,תונורכז

 ירד --- ןעגנוטייצ ײרד ,םַאיליװ ,סמַארּבײא

 ,"סטרעוװרָאפ , :ךיילגרַאפ לקיטש ַא) סעימָאנָאיזיפ

 ,{ ּפַא ײרפ ,("טייהיירפ , רעזנוא ןוא ?גָאט,
1241} 

 60 ס'רעקַאר עשוהי .,דוד ,גרעּבסלעדייא
 ןיא גנורעיפ רעד וצ}} םואעליּבוי רעגירהעי

 ,רעקַאר .י| .6 יז 20 קלָאפ"די .{דנַאלװילק
 ןדנעלוװילק ,"טלעװ עשידיא, ןופ רָאטקַאדער

 ןג551

 עשידיא יד, ןיא טעּברַאטימ רהָאי ןהעצ ןיימ --

 ןג5י1 .16 יַאמ ווילק .טלעװ"די ."טלעװ

 :ַאק ןופ ךַאװ רעד ףַא רָאי 78 .ש ,וָאזַאמלַא
 =ַאמ ריא ."סמײט, רעקרָאייוינ ידָל םזילַאטיּפ

 .(צימָאנָאױיפ עשיטילָאּפ ןוא סקואװ רעלעירעט

 {1271 .90 טּפעס יירפ

 .4 ּפַא ייהפ ,החּפשמ ַא טָאה "טיײהיירפ, יד --

 ן1251

 קעװ"ָאל .עסערּפ רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ .ּב !
 ן159| 7

 ןעשנעמ ענעדישרַאפ ֹזַא יװ .ּב ,קיניװטַאּב

 ,רעװ ךיז טדנעװ סע) 'סטרעװרָאפ, םעד ןעזעל

 11 .15 ילוי װרָאפ .(סָאװ ןוא ואוו

 .יירפ} יד ןוא ?סטרעוורָאפ , רעד ,םייח ,ןיסַאּב

 יד סָאװ ןייּפמַאק רַאלָאד טנזױט 19 םוצ} *טַײה

 ,(?טײהײרפ, רעד רַאפ ןפַאש ןליװ סרעירָאפ
 {1311 9 טקָא יירפ

 ןופ לבוי רעקירָא;20 רעד .13 ,ןַאמױּב

 1 .6 פַאּב ."ררועמה,

 .עסערּפ רעשידיא רעד ןיא .ח ,ןַאמסעלייּב
 1 ,15 צעד יירפ

 .עג ןּבײרש רימ ױזַא יװ ,ל ,דלעפנעמולּב
 .עסערּפ רעשידי רעד ןיא תואמווג עטכיש
 ן154) ,28 יֵאמ גָאט"ליוװ

 ץרא ןיא עסערּפ עשידַײ יד .א ,ירוּפצ :יילּב

 11 ,46 ,15 קלָאפ"דיי .לארשי

 1 .17 דנַאל"אפ ."הריפצה , .ב81=ּב

 ןוכ רעמונ ןטסטרעדנוה םוצ) .טרעדנוה 7 +
 ן171 .9--8 טעּברַא'אע ,(?טעּברַא ןוא דרע,

 :ָאּפָא רעד ןיא "סטרעװרָאפ , רעד .ןעּב ,דלָאג
 51 .19 װָאנ ײרפ .עיציז

 רהָאפנעמַאזוצ ןעטַארעטיל םוצ ,5 ,גרובזניג
 ן159} .30 טַאלּבנעכָאװ רעקסירּב .ענליװ ןיא

 ,"עמיטש רעטעּברַא עירפ , יד .ר"ד ,ד ,סוּבַאלג
 ן1401 .59 טש'ּברַא"רפ

 עשידיי ןופ רָאפנעמַאוצ םוצ .ירוא ,ךילקילג
 ליוו טייצ ,ןלױּפ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל

 ;951 ךָאװ'נילָאװ 117 צעד מָאמ'דָארג 17 צעד

 ן1411 .54 טשילָאּפ 32 טצ"גַאז

 .ידיי רעד ןגעװ :סעקרַאמ ,ר"ד ,א ,ןַאמסקילג
 :רושז עגנוי ֹוצ גנואיצַאּב ריא ןוא עסערּפ רעש

  ןגצ} .11--9 יז 3 ּפָאה"וא .ןטסילַאנ

 .128 לּב"טיל .*רעטכיררַאּפ , ןוא ןרָאטקַאדער --
1 

 .רַאפ ףרַאד סָאװ ,עטַאד ַא .ןתנ ,טַאלּבנירג
 קלָאפ .41026--1906 ררועמה} ןרעװ טנכיײצ

 1431 ,8 ּפַא

 מירפ ,עסערּפ רעשידיא רעגיה ןגעװ עיסוקסיד

 1451 ,2 צעד

 יד ןוא "טייהיירפ, רָאי ריפ ,לחר .,ןַאמטלָאה
 ן161 .4 ּפַא יירפ .ורפרעטעּברַא

 גנוטײצ רעטעּברַא רעד סורג ַא .י ,ןַאמלעה

 .18 ינוי קלָאפ .לבוי ןקירָאיגניא םוצ .?רבד,
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 רקפה יד ןעגעװ ןיּבו ר השמ ןופ טרַאװ ַא

 רעד ןופ רעטעּברַאטימ יד ןגעװ} .ןעטסילַאנרושז

 ןיא ?עסערפ יד, גנוטײצ רעשיד" רעכעלגעט

 6 | .27 ילוי טצ"דַי |סערַײא:סָאנעוּב

 .טכַאמעגוצ -- "םיה} .* ,שסיװַארַאדגיװ

 ן1491 .18 ינוי ןּבעל"נילָאװ

 רעד וצ} 140016886 0201196 .ּב ,ּבירנייוו

 ירושז ןוא ןטַארעטיל ןופ ןייארַאפ ןופ גנודנירג
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 .42 ךָאװ"נילָאװ ,4ןילָאװ ןיא ןטסילַאנ

 ר עג רוּברעטעּפ עניימ .ר"ד .ּב ,וֹויז

 .עסערּפ רעגרוּברעטעּפ רעד ןיא ןדיא יד .תונורכז

 ענייז "ןּביײל ,עלַא .הכולמ סרעּפָארּפ ;} גיוא מירפ

 .?יטסָאמָאדעװ ַאיװעשזריּב , יד ןיא רעטעּברַאטימ

 .יטסָאמָאדעװ ַאיװעשזריּב ןיא הדיגּב יד ;ֿפטּפעס

 ןיא ןלַארענעג:סגנוטײצ עשידיא יד ;12 טּפעס

 ןוא ןטסיצילּבוּפ עשידיא ;11 טקָא ,גרוּברעטעּפ

 .18 טקָא .גרוּברעטעּפ ןיא ןטסילַאנרושז
 ן155-.151

 ן

 "סעמע, ןופ טנװָא.ײליּבי .ל ,טלעגרעּבליז
 ן156} .18 טּפעס רַאכ ןרעטש .(עװקסַאמ ןיא)

 רעשידײ רעד ןופ סױירק רעד .ב .,רעגניז

 ן1571 .129 לּב"טיל .ץניװָארּפ ןיא עסערּפ

 4 ךוּב"וא .גנוטײצ ןוא רוטַארעטיל ,י ,ןיקייח

943--247. 15 

 טימ ףּפמַאק רעיײז ןעײנַאּב ןעקעסוועי יד .האורח
 "וי רעגירהעי ףניפ רעד .עיגילער רעשידיא רעד
 .27 טּפעס לּבט"דײ ."סעמע, ןופ םואעליּב

1591) 

 "ריעצה לעוּפה, רָאי ןהעצכַא .ח ,8 ,רענזיוט
 --159 טעּברַא"אע .4ןעציטָאנ עשיפַארגָאילּביּב

4. 1601} 

 רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ .ד .שט

 ןַאּפש ןיא ,דנַאלסור ןיא עסערּפ רעשיטסינומָאק

 ר .138- וכו ז 1

 ?רעמַא פ עדַאינָאסלעגרעּב יד .ליאַאכימ ,ָאי
 1621 .20 גױא מירפ .?סטרעװדַאפ , רענַאק

 -ָאנ .עסעֶרּפ עשידוי רֹהָאי2410 .2 ," .וָאנַאי
 מָאמ .41026 טסוגױא--1686 טסוגױא} ןעצ ט
 02 80 ילוי

 .?לַאנרושז ןעגרָאמ, ןופ םואעליּבי עד
141 

 =:ָאק רעד--גנוטייצ רעזנוא .ןבוא- ,ן סלקֹוי

 םעד וצ) .גנוגעװַאּב רעטעּברַא רעד ןיפ סַאּכ
 ײרפ .("טײהיײרפ, רעד ןופ גָאטסטרוּבעג ןטרעפ
 16 1 .2 ּפַא

 רהיא ,אקירעמַא ןיא עסערּפ עשידוי יד

 ןעסערעטניא ןוא סולפנייַא ,שזַאריט ,גנולקיװטּנע
 רָאטקעריד ,ױדנַאל בקעי טימ ויװרעטניא .זיירק

 לּבפ"נ .רוטנעגַא ןעפַארגעלעט רעשידיי רעד ןופ

 1 .10 טקָא

 רעד ףַא טסנידײעסערּפ רעשידיא רעד
 מירפ ,292 טקָא טנײה ,"ַאטיא, טלעװ רעצנַאג

 יי .28 טקָא

 ןופ םואעליּבוי רעגירהעי-:40 רעד .ןויצ ןּב ,ץּכ
 ."םויהע גנוטײצ-גָאט רעשיאערּבעה רעטשרע רעד
 1651 .22 ץרעמ קלָאפ ,51 נַאי שז"ָאמ

 "העי:40 םעד וצ} רָאטנַאק ביל הדוהי ר'ד --

 ּבעפ קלָאפ ,29 נַאי טנײה .4םואעליּבוי ןעגיר

 עי 16
 טצעי רעד} ףיקּת רעגידלעטדעטשניײלק ַא --

 רעטשרע רעד ןופ רעּבעגסױרַא רענעּברָאטשרעפ

 ביר והילא ּבקעי ,גנוטײצ רעשיאצרּבעה רעסיורג

 רעטנעהָאנ רעד ןיא ןעּבעל ןופ דליּב ַא .{ןיק

 .18 װָאנ מירפ ,1 גױא שז"ָאמ .טײהנעגנַאגרַאּפ
 ןג7ס1

 עו : .897 צז --

 .ידיי רעד ןופעטכישעג רצד וצ 9 ,ץ"ּכ

 .עביטנעגרַא ןיא קיטסילַאנרושז רצש

 ;10--9 יז 2 ."לוק-רעדצעוו, רעד ;9- 4יז 1 רעמַא"ד

 1 +0ת08/810  ףַארגָאנָאפ רעשידיא רעד

 .רעװ םהרבַא ;15-12 8 ,0

 .19--7 יז 4 .עממיטש סקלָאּפ יד , ןוא טנָאמ

 . ן175- 1721

 ןופ רעמיטנגײא ן'טימ ךערּפשעג ַא .ה ,גנַאל
 װרָאפ .סקָא ףלָאדַא ר"מ *סמיַאט קרָאיײוינ, יד

 {גליו .10 טקָא
 ךיז ןײלַא סָאװרַאפ .ברה .םייח השמ ,איול
 עסױרג יד ןופ סערדַא ן'פיוא } ?םינּפ ןיא ןעיײּפש

 יד ןגעװ} .(אשרַאװ ןיא ןעגנוטיײצ:גָאט עשידוי

 צעד דוי |"ּבוטש ןיד תיּב רעװָאשרַאװ ןופ סיײנ,
 ןג71 .0

 :עג טקורדעג טינ ןוא ריכ טימ ןרָאװעג ןטלַאהעג

 צסערּפ רעכעלרעגריּב רעשידיײ רעד ןיא) ןרָאװ

 טרָאװ"וא ,28 ּבעפ גָאט"ליװ .(עשרַאװ ןיא

 ען .2 יז 19 רַאקוּב

 רעד וצ תונעט .,ןײז טּבױלרעד רימ לָאז ---

 גנולצעּב רעײז ןגעוו רעזעל עריא ןוא ?טייהיירפ,

 ן179} .20 יגוי ײרפ .רוטלוק רעשידיא רעד וצ

 זיא סָאװ ,ויװרעטניא ַא טָאטשנָא ,ה ,קיוװייל
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 גָאטסטרוּבעג רעגירהעי:100 .3 .ֿנ ,רעדניל

 -עד) טסילַאנרושז ןעשידיא ןעטסערג םעד ןופ

 {150} .3 נַאי גָאט .(ץיוװָאלּב

 ןגעװ .ךילקילג ױ זיא ,רעד ,רעקידעּבעל
 .11 ּפַא שזָאמ .(ןָאטעילעפי} עסערּפ רעלעג רעד

 ן1511

 םוצ} טסעק ענעגײא ףױא .סהרבא ,ןיוועל
 ן152| .0 ּברַא"די .("רבד, ןופ ץנעטסיזקע רהָאי

 םוצ ב"ח .קרָאי-וינ ןיא טנװָא "רבד, רעד --

 {1 .13--11 יז 9 דיתצה

 .222 רעשט טצי"ּפרַא .ןרעפיצ ןיא *רבד, .נ ,מ
: 1 

 :לרגַאּב עכַאלנעזרעּפ ַא ,דֹוד ,שטיוװפינַאמ

 .ירפ, רעד ןופ ײליּבוי ןקירָאי ריפ םוצצ גנוס

 ; ן .7 ּפַא יירפ .("טיה

 :גָאט יד ךיז טקיטײנ יצ ,לאֹוי ,םױּבטסַאמ
 לּב"טיל ?גנולײטּפָא רעשירַארעטיל ַא ןיא עסערּפ

 1 .70--78 ז 1

 "גנוטײצ רעטײּברַא רענעציװ יד ,ףוקסַאמ

 .} צעד װרָאּפ .*סטרעװרָאֿפ  ןעגעו טּבײרש

 עו
 ."עמיטש עשידיא, ןרעמונ 2000 ,לדוי ,קרַאמ

 51 .10--9 יז 2--1 סיינ

 רעטשרע רעד -- ץיװָאלּביעד .ר .א ,יכאלמ

 |1591 .9 קוצ .רעטרָאּפער רעטמהירַאּב-טלצוו

 טנעײלעג *סטרעװרָאפ , רעמונ ַא .ק ,רמרמ

 ןגפ0} .26 טּפעס ײרפ ."גרעּב עסײװ, יד הַא

 שידיא ןיא גנוטײצ רענַאקירעמַא עטשרע יד --

 .92--48 'ז 2 רעמַאה .(1870 ,"טסָאּפ יד,)
 ן111

 רעד .ןגרָאמ זיּב ןטכענ ןּופ .השמ ,רידַאנ

 .טײהיײרפ ןופ ײליּבוי ןקירָאי:4 םעד דובּכל טנװ;

191 

 .םיוג רַאפ זיױלּב--ןעגנוטייצ עשידיא ,ּפ ,קיוװַאנ
2 

 עסערּפ רעשידיא רעד ןופ דנַאטשוצ םעּד ןגעװ...

 ./ ּפַא יירפ

 11 .4 ּפַא ײרפ .עקירעמַא ןיא

 ןגעװ) רעועל יד טימ סעומש ַא .ש ,רעגינ/

 ופו .91 יַאמ גָאט ,(=טיהיירפ , רעד

 ײליּבוי רעגירָאי:10 רעד ,ר"ד .סקַאמ ,יולטענ

 .נָאל יד} טפירשטַײצ |רעשיטסי},כרַאנַא ַא ןופ

 טש"ּברַא"רפ ,41926--1856 +םאדירפ, רענָאד

3 4. 1151 

 ןעטסילַאנרושז עשידיא יד .ר"ד .א ,לעומַאס
 1 .24 יַאמ דָא"דענעק .י"א .ןיא

 ןריוּבעגע ןײטשלאװ ףלָאדַא .ש .א ,רפוס

 .230 רעשט טצ-ּברַא .(1926 ןּברָאטשעג-(9
}197{ 

 "סעמע , םעד סורג ןסיײה רעזנוא .א ,ץילערטס
 :ײשרעד ןרעלוגער ןייז ןופ גָאטרָאי ןטפניפ םוצ
 יש .4 טּפעס רַאכ ןרעטש ,ןענ

 ןַײז עסערּפ עשידיא יד ףרַאד ב ,רַאילָאמס
 {199| .186--4 יז 5 ךוּב"וא ?שירַארעטיל

 .24 טצּברַא"אצ .:רבד. רַאי ַא י ,יקסריו| ס

2001 

 |2011 .11 ינוי מירפ .טכַאמרַאפ *םויה, .ה ,ןידע

 עשיטסינומָאק עשידיא יד .אנכש ,ןײטשּפע

 רעד ןופ ךיז טדײשרעטנוא יז סָאװ טימ .עסערּפ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןוא רעשיטַאּבעלַאּב

 1202 .4 ּפַא יירפ .עסערּפ

 ןופ רעיצרעד רעשיטסיװעשלָאּב רעד--"סעמעז

 ןכעלרעיפ ןפַא טפַאשרעטעּברַא רעשידיא רעד

 ןקירָאייֿפ םעד שעמדיװעג (װָאקרַאכ ןיא) טנװָא

 ,28 טּפצס רַאכ ןרעטש .(?סעמצ , ןוּכ ײליּבוי
21 

 :עטיל עשידײ ןופ ץנערעפנַאק עטשרע יד

 =ָאװ ןוא ןעיסעלָאּפ ןופ ןטסילַאנרושז ןוא ןטַאר

 ןיא קסירּב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעװ ,ןיל

 "עמיטש רעסעילָאּפ, עיצקַאדער רעד ןופ לַאקָאל

 ן203| .23 טשילָאּפ .טּפעס 20 םעד קיטנוז

 ר"ד ןגעװ) .םזילַאנרושז ןיא רענַאיּפ ַא
 1261 8 צעד שז'ַאמ .(ןָאסעזָאמ הימחנ

 יד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד .ש ,רעקיפ

 34 קלָאפ"ד" .אדנַאל לאפר לואש ר"ד *?טלעװ}
5 6, 1 

 עשיאערּבעה ַא רַאפ סָאװ .ּב ,רעטומלרַצעּפ
 ןגעװ רעטרעװ רַאּפ ַא} קיטונ זנוא זיא גנוטייצ

 .12 ךָאװ גילָאװ .(?הריפצה, רעײנ:טלַא רעד
2071 
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 עטשרע יד ןופ רענייא--טעננעּב .? ,ןַאמלעגַאֿפ

 װרָאפ .ןע רָאטקַאדער רענַאקירעמַא עטסגיהעפ ןוא
 01 .15 ינװ

 ןוא ןָאזרעּפ עגידריווקרעמ ַא ,ַאניעד זלרַאשט --

 .20 ינוי וורָאפ .רָאטקַאדער רעגידריווקרעמ ַא

2091 

 ,רָאטקַאדער רעסיורג .ַא ,ןָאסרעטַאװ ירנעה --

 .27 ינוי וורָאפ .רעוט רעשיטילָאּפ ןוא רענדער

101 

 עטשרע יד טַאהעג טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ --

 |211 .30 יַאמ ורָאפ ?עקירעמַא ןיא גנוטייצ

 .סעמע , ןופ םואצליּבי רעגירהעיפניפ רעד

 1121 .26 טּפעס טנײה

 רעקירָאײ7ּפ רעד
 .10 טּפעס גָאט ,"זמייט,

 .*לַאנרושז ןעגרָאמ, רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ

 ן2141 .7 ילוי שז"דיי ,2 ילוי שז"ָאמ

 רעד ןופ גָאטסטריּבעג

211 

 =ירַאּפ רעד ןוכ ןעכירטש:רעטקַארַאכ ,1 קנַארפ

 21 .92 יֵאמ לּב"זירַאּפ .עסערּפ רעז

 *טַאדלָאס רעטנַאקַאּבמא, רעד .} ,רעלטָאק
 .(טסילַאנרושז רעד) .עסערּפ רענעלגעט רעד ןיא
 ןנ} .11 יַאמ קלָאפ

 ןײז ןוא רָאמוה רעשידיא רעד .מ ,יַאטיק

 .11 ּפַא מירפ .(?סדנוק רעסיורג רעד ,} עסערּפ
 ןגד1 :

 װעשטידרעּב ןיא גנוטייצ עשידיא עטשרע יד --

 .(עסערּפ רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד וצל

 ן21| .1 ץרעמ מירפ

 רעט=| רעד ןופ רעּבעגסױרַא-- ןָארַאּב רעשטייד --

 .143 ץרעמ מירפ .וועיק יא גנוטײצ רעשידיא
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 ףמַאק ןיא "הכולמ *עטסקצז, יד .י /וװַאנילק

 װ ללט .10 ,3 צעד טנײה ,םויק ריא רַאפ

 ןופ ןעגינעק יד -- םידמושמ רעדירּב ףניפ --

 גָאטסטרוּבעג ןעט:100 םוצ}} עסערּפ רעשטייד רעד

 ןרעצנָאק סגנוטײצ ןעטסערג ןופ רעדנירג םינופ

 שז"ָאמ ,8 ָאנ טנײה .(ןיטשלוא דלָאּפָאעל
 211 .4 ֹװָצֹנ מירפ ,13 טקָא

 :ָאיצולָאװער יד ןוא *טײהיײרפ, יד .ּב ,ןיּבור

 . ן"טלעװ עשידיא , רעדנעל !

 ןקירָאי ריפ םוצ) טנגוי ערענ

 .4 ּפַא יירפ .(טייהיירפ

 רעד ןופ ײליּבוי
1 

 -סױרַא רעקירָאיגנַאל} ןוהילא=בקעי ,ןיקוויר

 220 90.  ּפַא גָאט"ליװ |"ןמזה, ןופ רעּבעג

 =נָא רענַאיצילַאג ,רעקַאר עשוהי .ה ,צ ,ן--ר

 ץרעמ טַאלּבגָאט .ןעדוי רעדנעלווילק ןופ רערהיפ

 *וילק רעד ןופ רָאטקַאדער---רעקַאר עשוהיו 9
2541 

 .5 װָאנ מירפ .ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידיא יד ,ש
 ן1

 רעד ןגעװ} .ּפמוז רעסיורג רעד ,3 ,רעפרַאש

 טסנוק |עשרַאװ ןיא עסערּפ רעכעלרעגריּב רעשידיי

 1 .4 ןּבעל ןוא

 ר 74 עז .װ ,ןַאמלוש

 אל .ןַאקצַאיײ-עציװ רעד ןוא ךיא .ּב ,רענפעש

 .(צעטכישעג-עסערּפ לסיּב ַא ןוא ךעלנעזרעּפ לסיּב

 {2251 .19 טקָא טציפ

 עטלמַאזעג ןוא רעכיּבלמַאז 8
 ןקיטרַאנדיײשרַאפ א טימ קרעוו

 טלַאהניא
 ןייארעפ רעכילרעדירּב רענַאקירעמַא וװָאליגַאמ

 קיצנַאװצנוא ףגיפ םוצ הנּתמ ַא .1901--+ 6

 .רַא| .40 יז 110 :ָאגַאקיש .ץנעטסױקע ןעקירָאי

 ,רעּפגײװ .ז ןופ רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ,ןעלקיט

 יקסניּפ .ד ,ןיװטיל .א ,רעגינ .ש ,ןיועל ירעה

 .טַײצ ללה ,יקצישָאדַאר .ה .י ,ןיללאג .ס ,י ר"ד

 ,המלש ןּב ,לעגיט ,ז ,ןיּביל .ז ,רמרמ .ק ,ןיל

 22 ןיקססַאדנַאּב .מ

 ,1926--1023 רעטניװ .ךוּבלמַאז ַא .ןטפירש

 .טּפױה .יזקע 1000 .יז 800 .ַאקירעמַא :קרָאײוינ

 ,רצ דליּב :טלַאהניא .לעזימ .נ סקַאמ ףוקרַאפ

 .ָאקלָאװ .א :רוטּפ לוק ס ןוא ןצ גנונכייצ

 ,ןעּב ןעּב ,לצּפָאט .י ,רעּבעװ סקַאמ ,ןַאמּפָאק .ּב ,ץיוו

 ןידוּב .ש :רצ דיל .ןָאטירעה .א ,ןָאסנָארַא .ֹּב

 יקצָאטסָאלַאיּב .י .ּב ,(2) רענטַאלּפ .א ,(ןטיײז 3)

 .י י ,(0) רעּבעװ סקַאמ ,(9) לורק םַײח ,(9)

 םײח ,(2) ןעזױר .א :ןע מצָא פ .(4) לַאגיס

 ױל ,(4) רעגרעּב .א ,(|7) ןיּפַאל .ּב ,(-) לורק

 -ַאנגי" דוד ,(91) ןַאמרעּב ױל ,(2) גרעּבדלָאג
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 רעד ,ןַאמּפָאק .ּב :ןע גנוליי צ רצ ד .(3) װָאט

 זיא לָאמַא ,לעפָאט .י .(23) סוײטַאלג לעקידניז

 עקיטכיל סָאד ,ּבײל רעד ,שטנעמ ַא ןעװעג

 .(48) .דנַא ןוא ,לדײמ עטױט סָאד ,לדײמ

 .(4) ײנש ןוכ סייװ סָאד ,לעּכָאט .י :סייסצ

 :ַאל .ּב .(8) תורוד ןוכ השורי יד ,רעּבעװ סקַאמ

 טײקכעלנצזרעּפ רעטמיורטעגסױא רעד וצ ,ןיּפ

 - 9) םויטסָאק ןוא טיצַארָאקעד ,ָאסנָארַא .ּב .(14)

 יד ,קַאּבָאר .א .א ר"ד :ןצגגולדנַאהּפָא

 םײח .(26) ן'ץרּפ ייּב עיגָאלָאכיסּפ עװיטקעלָאק

 ןופ הכולמ יד ןוא דרע רעד ןופ הכולמ יד ,סיוש

 .(20) ציטימַאליפ רערעל .ל .(24) למיה
 לדנעמ .(50) טָארקנַאּב ,קיװײל .ה :ןצמַא ר ד

 סייקסנַא וצ טקַא רעטייווצ ,הלשממ סילאמס ,ןיקלצ

 :רע דיל עקיצנייא .-(14) טכַאנ ןוא גָאט

 *דירפ לאלצּב ,רעכעפ דוד ,יקסנירּפעװ לעשַאר

 ,רעקיטש ריאמ ,יל הּכלמ ,קָאטשרוּב .צ .ּב ,ןַאמ

 עק יצ גיל א .הירוג .לא ,וװָאקינלַאקש .ש .א

 ,קַאּביר ּבײל ,רעוש השמ ,סָארג םײח :רע דליפ

 .ַאנגיא דוד :ןע גנוצעזרע ּביא .םולּב םהרבא

 יָאה עשױענַאּפַאי ןופ עיגָאלָאטנַא עניײלק ,װָאט

 :ניא ,רעדיל עשיזעניכ ,רעקיטש ריאמ .(3) סיק

 -יל עשיּבַארַא ,רעדיל עשיטּפיגע ,רעדיל רענַאיד

 עלַאװעלַאק יד ,דלצפנצזָאר שרעה .(12) רעד

 .(?} ַאדוּב ןֹופ טדוּבעג סָאד ,ימלא .א .(6)

 דוד) םרָאפער ,ץיװָאקלָאװ ,עװקסָאמ :ן ציטָאנ

 :לפ .מ) רעטַאעט טסנוק רעװקסָאמ ,(וָאטאנגיא

 =יא ,שפנה תחמש , ןגעװ| ּבױהנָא רעטוג ַא ,(ןיק

 ,ק) |ןהכריק ןנ לא ןופ *ןטָאנ טימ רעדיל עשיד

 :יס .י .י) ץיװָאצַאק .מ .י ,לורק םייח ,(רמרמ

 וָארַאטָאלָאז ללה .רד ,דוד תיּבל תונורכז ,(לַאג

 ןּופ עטכישעג סי'סקַאז .ש .א ,(דלעפנירג .י .רד)

 שרעה) תונורכז ס'יקסנַאילסַאמ ,גניר רעטעּברַא

 ::ײטש .י) רוטַארעטיל רעדניק ןגעװ ,(דלעפנעזָאר

 .( םיוּב -

 ןיא ,ןָאסלעגרעּב דוד .9 רעמַאה ,ןיגלָא .מ

 ,50 טש"ּברַא"רפ ,גרעּבדלָאג .צ ּב .? ןַאּפש

 ,דַארגָאנװ .מ .1 פיוא ,דרָאּבָארג .ּב 7

 וקירע סקַאמ .9 קוצ ,רעגינ .ש .2 ךוּב"וא
 ן20} : .9 ילוי גָאט"ליוו

 -לצמַאז רעכילטפַאשנסיװ רעײנ ַא .ןויצ ןּב ,ץֹּכ

 ,"לסימ ַאיַאקסלערװעי ,,} דנַאלסור-טעװָאס ןופ ְךוּב

 טקָא מירפ ,5 טקָא טנַײה .(1026 דַארגנינעל

35 14. 11 

 עיפַאסָאליפ1
 ןומה ,רעקלעפ ,רעטלע ,טכעלשעג ןופ עיגָאלָאכיסּפ 156--.ףוג ןוא טסײג 3

 .קיטע ןוא לַארָאמ 17-- .עיגָאלָאכיסּפ 19-- .ו"זַאא

 :ַאטעמ רעד ןיא ריפנײרַא .ירנַא ,ןַאסגרעּב

 .עגַאלּפױא עט:2 .ןָאסנַאטַאנ .וװ שידי .קיזיפ

 252 .ז 83 .עגיל--וטלוק :עשרַאװ

 :ַאירעטַאמ רעשירָאטסיה .ןַאמרעה ,רעטרַאג

 =ימ .ה שידי .יקסטוַאק לרַאק ןופ המדקה .םזיל

 .:ײה.רעטעּברַא :עשרַאװ .עגַאלפוא עט:5 .ןומ

 31 .ז 6

 ָאנורּב ָאנַאדרָאשוד .(סעקלַאז) .ש ,ץיוורוה

 .ּביּב רעדניק גניר רעטײּברַא .(1600--435
 =רַא טנעמַאטרַאּפעד גנודליּב ןופ *גסױרַא קעטָאיל

 {2541 .יז 20 :קרָאלײוינ .גניר רעטיײּב

 ?ער .היש:ה תוכלמ .ףסוי קהצי .,רענזױּפ

 -קָאטשרעּפוק קורד :אשרַאװ ,טסעפינַאמ רעזעיגיל

 יז 506 .שזרַאמַארק

 51 .8 נַאי מָאמ ,ןילטײצ ללה

 ןבל ןופ המכח יד .רוטרא ,רעױהנעּפַאש

 .לרעּפ .1 שטײד ןופ 'זרעּביא .ןעייסע ערעדנַא ןוא

 .יז 802--41 .שטיװָאקנַאי סקַאמ :;קרָאי:וינ .ןַאמ

 .16 יַאמ יירפ ,רמרמ .ק .19 לוק ,ימלַא .א

 {20| .55 טש"ּברַא"רפ ,יקצַאש בקעי ר"ד

2 

 :רעד סעד וצ} רעױהנעּפָאש רוטרַא .א ,ימלא

 רעשידיא ַא ןיא ןעײסע סרעױהנעּפָאש ןופ ןענײש
 21 .19 לוק .(גנוצעזרעּביא

 .(עױנעצער} ךירג ןוא דיא .םשרג ,רעדַאּב

 ןוא רעשידיא רעד ןוּכ גנוריזירַאלוּפָאּפ ס'ןיקצַאלק
 ן235) .16 ילוי לּבט"די .עיפָאזָאליפ רעשיכירג
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 יבָאזָאליפ רעשיזעניכ ןופ ןעּבָארּפ --

 .0 גַאי לּבט"דיי .שיד

 ייא ןיא

1591 

 טלָאװ ןוא ָארָאהט ירנעה .וָאעל ,טעשזלַאזַאּב
 .קנַארפ .ה ר"ד ןופ טשידיארַאפ ,ןַאמטיהוו:
 יו .16 טש"ּברַא"רפ

 ןיא גנוטכיר עקיטסײג יד .הילדג ,קילּבוּב
 =נָאק רעשיפָאסָאליפ רעד) עיפָאסָאליפ רעײנ רעד

 {241/ .106 ליװ טרָאװ .(דרַאװרַאה ןיא סערנ

 רעד ,גנילרעזיײק ףַארג ,ר"ד .םוחנ ,ןַאמדלָאנ

 לַאמ גָאט .טָאג טכוז רעכלעװ ףָאזָאליפ רעשטייד

0, 2321 

 טסײג רעכעלשטנעמ רעד .ברה .י* .מ ,ןַאמטוג

 ן745) .45--41 יז 2 רעקַאלּפ .{גנוטכַארטַאּבל

 רעד ןעגעװ .תמא ןופ םינּפ רעד .א ,ץנַאלג

 גָאט .עקירעמַא ןיא ןעָאזָאליפ ןופ ץנערעכנָאק

 ן24:| .17 טּפעס

 ן235| *1509 עז .ר"ד .רעמָארג

 :מוא ןופ רעקנײד רעד ,ר'ד .ר ,ןַאמגילעז
 (אנומַאנוא לעוגימ רָאסעּפָארּפ} טייקכילּברעטש

 1 .30 טש"ּברַא*רפ .סולש

 רוקמ :לוריבג ןבא הנלש 'ר .ג ,ץיװָאקילעז
 בקעי ר"ד ןופ שינײטַאל ןופ טצעזרעּביא םיַײחה
 ינרוּפצ .א ר"ד ןופ 'דער רעד רעטנוא ןייטשבולּבנ
 גַאלרַאפ .רענזױלק .י ר"ד ןופ המדקה ַא טימ

 ילוי לּבכ"די .ו"ּפרּת םילשורי ץיװָאנַאי .י ר"ד
50 2171 

= 
 סקרַאמ ןוא לעגעה .ר"ד .ח ,יקסווָאלטיגז
 ס'לעגעה ןיא טַאירַאטעלַארּפ ןוא ןעסַאלקלי

 11 .11 ,10 קוצ .("עיכאזָאליפ סטכער,

 435 צז .צ .ש ,רעצעז

 ּבקעי ןיא .ַאזָאנּפש ךווב 2233: ,אנהּכ

 ן?50) .13 ּבעפ טַאלּבגָאט .גנוצַאשּבָא ס'ניקצַאלק

 םוצ) ץלַא זיא שטנעמ רעד .ּב ,שטיװעלַאכימ

 .(םוי דוד רעקנעד ןשילגנע ןופ טײצרָאי ןט(0

 ןפַנְו .10 ,5 טּפעס ט"צפ

 ?גרעּב ןוא רעשינָאסגרעּב רַאפ ,וװ ,ןַאסנַאטַאנ

 ןופ ךשמה} ,ןליװ ןעיירל ןגעװ ףירגַאּב רעשינָאס;

 55 ..5 ,16 לוק 3

 תומוא ידיסח יד ןופ רענײא .י .ש .,יקצינּפוטס!

 *װָאלָאס רימידַאלװ ןוכ ןעקנײדנָא םוצק .םלועה

 יַאמ לּבפ"נ ,18 יַאמ מירפ .(טײצרָאי 23 סװָאי

 = װ 3

 ענרעדָאמ, עירעס רעד ןופ} רעּבוּב ןיטרַאמ --

 עה .3 טקָא מירפ .("רעקנייד עשידיא

 המלש לעדיא רעשזצווסינ רעד .הנוי ,קַאוויּפס

 ,טַײצ ןײז ןופ ףָאזָאליפ רעטסערג רעד ןָאמיײמ

 גױא גָאט'ליװו ,12 ,5 ,| גױא ,23 ילוי וורָאפ
3 : 1 

 צעד וורָאפ .ָאנורּב ָאנַאדרָאישזד .ל ,ןַאמלעגָאּכ

 יי .9

 רעקנעד רעט:טמהירַאּב רעד ,ןָאסרעמע ףלַאר --

 1571 .16 יַאמ װרָאפ .עקירע :ַא ןיא

 :ַאנרעטניא םעד ףױא .ר"ד .ןַאמרעה ,קנַארפ

 עקירדנייַא} עיפָאזָאליפ ןופ סערגנָאק ןעלַאנָאיצ

 ן255} .3 ,2 ,! טשיּברַא"רפ .{ןעגנורַאפרע ןוא

 גנודנירגַאּב עשיפָאזָאליּפ יד ,ללה ,ןילטייצ

 רענזױּפ .י .י ןעגעװ} םזיחישמ ןעשידוי םיניפ

 259 .5 גַאי מָאמ .("זישמה תוכלמ ,

 רעטסייג עסיורג .ר"ד .א ,קינלַארָאק
 .ַאלּפ .רוטלוק רעצכילשנעמ הצד ןופ

 17 ּפַא ,ָאנורּב ָאנַאדרָאשזד }0 ּפַא גָאט .ןָאט

 }4 ינוי לּבט"ָאל ,2 ,1 יַאמ .ַאזָאניּפש ךויּב

 .סעטַארקָאס } 5 יַאמ גָאט .רעטלָאװ 4ַאוסנַארפ

 * ןכ04--260| : .23 ּפַא לּבטיָאל

 םזילַאירעטַאמ רעשיטקעלַאיד .רוד ,ַאקטיויק

 ןכַאלטּפַאשנסיִװ םוצ גנוטילניא עשיּכָאזָאליפ}

 51 .92--29 'ז 9 רעמַאה .(םויסקרַאמ

 רעכאלטכישעג רעד ןופ טפארק:ּבײרט יד --

 -ַאה .(םזילַאירעטַאנ רעש רָאטסיה} גנולקיװטנַא

 ן6 1 .42--59 יז 5 רעמ

 :ָאקע} קיטילַאּפ ןופ סיזַאּפ רעד - קימָאנָאקע --

 .42--30 יז 4 רע:ַאה .(םזילַאירעטַאמ רעשימָאנ
2071 

 ףוג ןוא טסייג 3
 ַא .רעדנואװ עכילריטַאנרעּפיא .ח ,ןָאסראזַאל

 ,12 גױא שז"ָאמ ,"עיטַאּפעלעט ןעגעװ סעומש

 51 .2 טּפעס לּבפ"נ

 זעזייוו תומולח .ןושמש ,רעלדנעהרעדעל
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 װרָאפ .ןעשטנעמ ַא ןופ דנַאטשוצ ןעגיטסיײג םעדק

 2691 ,9 יַאמ:

 ןעלהיפעגרָאפ ןעגעװ .ר"ז .ןושרג ,ןיוועל
 {270} .8 װָאנ טנײה .תומולח ןוא:

 טנײה .תומולח ןוא ןעליפעגרָאפ .ןמחנ ,ליזיימ
 711 .3 ָאנ טנײה"זירַאּפ ,20 טקָא

 זַא .*טנהָאנ ןענײז חישמ ןופ געט יד, .ַאמענ

 ן272| .14 נַאי סקע"די .ןעפָאסָאעט יד ןעּבױלג

 .עגוסטסּבלעז ,עיטסעגוס .ר"ד .וו ,ןַאמלרעּפ

 טצּברַאַאּב ןוא טצעזרעּביא .םזיטָאנּפיה ןוא עיטס

 ן273} .11 זעג"פ .עיצקַאדער רעד ןוּכ

 ,טכעלשעג ןופ עיגָאלָאכיסּפ 6
 וו"זַאא ןומה ,רעקלעפ ,רעטלע

 .רעדניק עלַאמרָאנּבַא .ר"ד .ַאדייא ,סענַאדַאּב

 ן30 גױא .רעדניק ענזירּפַאק ;/5 גױא גָאט

 ן276---274} .4 צצד .רעדניק ײּב ןזנַאװ

 .ָאכיס פ רעד ניק ןופ .ר"ד .ש ,דלָאג
 .ָאמע ןופ טלעװ יד ;4 לּבװ"דַאנַאק .עיגָאל

 ן275---277} |1927 ךשמה)} .5 .סעיצ

 ןַא .ךַאלדײמ ןוא ךַאלגניא .צ .ֹּב ,גרעּבדלַאג
 װָאנ גָאט .טלעװ רעשרעדניק רעד ןיא קוקנײרַא

 ן79} .21 ,14 ,1

 רהָאי עטשרע סָאד --

 ,.23 טּפעס ,20 גיוא

 דײ"דַא:ַאק .דניק םנופ
01 

 ץנַארעלָאט ןוא םזיטַאנַאפ ,ר"ד .א ,2רוּבזניג
 211 ,16 ּפַא לּבפ*ב ,ןעדול יב

 וצ לטימ סלַא שטצמ-ןעײל רעד .ז ,גוצרעסַאװ
 ןּיפ} ,27--98 יז 12 דניק .דניק סָאד ןענעקרעד
 דניק .רעדניק ײּב םזױרטלַא ןוא םזיָאגע .ג .ז

8--9. 1251 

 .ןעכערּברַאפ ןוא טסײג:סקלָאפ .קחצי ,רַאז
 1 .10 ץרעמ שזיָאמי

 שז'ָאמ .רעדנעלגנע רעד .וו ,יקסניטַאּבַאשז

 .6 ,3 טּפעס ,26 גױא לּבטיָאל ,13 ,6 גױא
1 

 ,רעדניק-רעדנואו ןופ שינמײהעג סָאד .ּפ .נ

 -נסיוו ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ,קיומ ןופ םינואָג

 .8--3 "3 דניק .רעטלע:רעדניק ןיא טּפַאש
 ן261

 .רַאפ יד .רעדניק יד טימ ןעמ טוט סָאװ .ַאמענ

 יעג יד ןערימרָאפער ןופ עגַארּפ עטרעטנָאלּפ

 ןז1 .} גױא לּבפ"נ .ןעגנוהיצעּב:סטכעלש

 םוצ .ןדיא ַאּב המקנ יד .' .ש ,יקצינּפוטס

 ,25 יַאמ מירפ .ַארֹוילטעּפ ןַאמַאטַא ןֿפַא לַאפנָא

 = .4 ינוי לּבפ"ג

 ןגעוו .םותי םנופ המשנ יד .ג .ק ,סרעטעּפ

 רעשיגָאגַאדעּפ ןוא גנוצַאשּפָא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד

 .ןַאמלואװ ,ש שטַײד ןופ .םותי םנופ גנולדנַאהַאּב

 'ז 4 ,18--10 יז ע ,24--18 * 2--1 דניק

 9--8 ,15--6 יז 7 ,13--8 יז 6--8 ,22--+14
 ן559) ,20--14 יז 10 ,19--12 ' 9

 ַא ןוכ ןציטָאנק דניקףסַאג סָאד .א ,ץרּפ

 ן2901 .27--24 יז 10 דניק .(רעיצרעד-םימותי

 ןיא סעסַײר דרעפ יד .סַאיליװ ,ןַאמרעקוצ

 .גנע םעד ןופ ןעגנוטכַאּבָאַאּב עגינייא} דנַאלגנע |

 גױא שז'ָאמ .(רעטקַארַאכ ןעלַאנָאיצַאנ ןעשיל
 ן591) 19

 *גצלַאט עקיטײזנַײא יד .ר"ד .א ,יקסנעלק

 .רעדניק ענענַאטשעגּפָאקיטסײג ןופ טייקטריט

 ן292) .27--29 יז 2--1 דניק

 .קילג תמאּב דניק סָאד זיא .לארשי ,ןיּבור
 ןופ טַײק עגנַאל ַא זיא ץעּבעל סדניק םעד .ךיל

 ,26 גױא טלעװ"די .ןעגנוגנערטשנָא עגידלַאװג
21 

 עיגָאלָאכיסּפ 8
 יד רעדָא ,שנעמ רעד ,ןימַאשזדנעב ,ןירג*

 יילשנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנוהעטשטנַא
 2931 .קרָאיײװנ .עיגָאלָאכיסּפ רעכ

2 

 ײסע ןַא) רָאטַאקָאװָארּפ רעד .א ,ןיטשקוּב

 ,46 טש"ּברַא"רפ ,4עיגָאלָאכיסּפ רעכילשנעמ ןיא
 ן51

 .ַאב צשיגָאל ָא כיסּפ .צ .ּב ,גרעּבדלָאג
 "ניא ענײז ןוא שנעמ רעד .ןע גנוטכַא רט
 רעדָא ,ץלָאטש ,ארומ ;14 גױא גָאט .ןעטקניטס

 םעד ןעסולפנייַאַאּב סָאװ ,ןעװיטָאמ יד ?עּביל
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 .ןעּבעל ןיא וויטָאמ סלַא עּפיל ;23 גױא .ןעשנעמ

 ,4 טּפעס .ןעסעגרַאפ ןוא ןעקנעדעג }23 גױא

 :ילשנעמ רעד ןיא טײהנױאװעג ;3 טקָא לּבט"ָאל

 שנעמ רעד ױזַא יװ ;12 טּפעס גָאט .רוטאנ רעכ

 ַא ןיא *דיא , רעד זיא סָאװ ;10 טּפעס .טכַארט

 ן502--296| .27 טּפעס .ןעשנצמ

 שנעמ רעד סָאװ .השורי עגיטסײג רעזנוא --

 סוחי סָאװ--.תורוד עגידרעירפ יד ןוכ טנעשרי

 .8 גױא גָאט .סנױזַא זיא טנַאלַאט סָאװ---.זיא
51 

 :ברעטשמו! ?טױט ן'כָאנ ןעּבעל ַא ָאד זיא --

 :לַאיצָאס ןיא ןוא ןיז ןעשיגָאלָאיּב ןיא טייקכיל

 סָאװ טיײקכילנעזרעּפ סנשנעמ םעד---.ןעלערוטלוק

 ןכָאנ םעד ןופ טּבײלּב סע סָאװ ןוא זי סָאד

 {504| .5 טּפעס לּבפ"נ ,1|2 ילוי גָאט .טױט

 יד ?המשנ ַא יװ ךַאז ַאזַא ָאד עקַאט זיא --

 =דנַאטש ריפ יד--.ןעּבעל ןופ ּפיצנירּפ סלַא המשנ

 ילוי גָאט .גָאט וצ טגײה המשנ עגונּב ןעטקנוּפ

6. 15051 

 .17 ילוי גָאט .המשנ ןוכ עגַארפ עגיּבײא יד --
3061 

 =יּבוי ןעגירהעי:70 םעד וצ .דיורפ דנומגיז ---

 .גָאלָאכיסּפ ןעשידיא ןעטמהירַאּב םעד ןפ םואעל

 01 .13 יַאמ גָאט ,11 יַאמ גָאט"ליװ

 ַא ןענעקרעד ןעמ ןעק .ר"ד ,א ,גרוּבוניג

 וװרָאפ .ןהעזסיוא ןַײז טױל רעטקַארַאכ ס'נעשנעמ

 סד .60 װָאנ

 .ללּכ רעד ןוא טייהיירפ עכילנעזרעפ .א ,ץנַאלג
 5091 .9ו טּפעס גָאט

 :ַארּפ טרעיפעג טָאה ןעיװ ױזַא יװ .מ ,רעלעג

 טלצוװו"דיי .גָאטסטרוּבעג ןעט:70 ס'דיורפ רָאסעפ
 ן5101 ./0 ינוי

 קירּבַאפ יד .יּפָארּפ .א שזדרַאשזד .יסרָאד

 ן311 .9 טקָא גָאט .ןעקנַאדעג עכילשנעמ ןוה

 סעּפע דיורפ דנומגיז .'כדרמ ,יקסווָאדולּבַאז

 ן512) .14 יַאמ ןּבעל'נ .(זילַאנַא-ָאכיסּכ ןגעוו

 ןײז וצ} דױרפ דנומגױ .ןנחוי ,יקסרעווט

 .471--470 יז 8 קוצ .{.םואעליּבוי ןעגירהָאי-70
1 

 .שנעמ רעד זיא סָאװ .ר"ד .ףסוי ,םיוּבנענעט

 בָאט .ןעציטָאנ עשיניצידעמ .רעטקַארַאכ רעכיל

 1314 .23 טקָא
 1 1261 עז .ר"ד ,שַאקול

 -ױַעמ סֹּלַא דױרפ דנומג יפָארּפ .ס .א ,קיריל
 {5161 .15 טּפעס טנײהזירַאּפ .רעד

 .טלַא רהָאי 70 --- דױרפ דנומגיז יפָארּפ ,ג .'כ
 ןכעו .13 יַאמ טנײה

 -תומולח רֹּתוּפ , רעסיורג רעד .י .ש ,יקצינּפוטס

 ןופ ײליּבוי ןקירָאי 70 םוצ} טיײצ רעזנוא ןופ

 לּבפ"נ ,9 יַאמ מירפ .(דיורפ דנומגיז יפָארּפ

 5151 .14 יַאמ

 ,טגומגיז ,דיורּכ

 .4 ,2 ,2 ,} כָאה"וא .דײש

 +=עּב ןוא םולח .ר"ד יּפָארּפ
5191 

 .22 צעד מירפ .תצגושמ ןוא תונואג .ס ,י--ק
501 

 10 זעג"פ .דױרפ דנומגיז רָאסעּפָארּפ ,(.צ יׂש)

 ן3511 ,159--133 יז

 .יפ ענרעדָאמ יד .ר"ד .לשיפ ,ןַאסרואינש
 !ז 7 סַײנ .רוטלוק-שטנעמ עשיכיסּפ ןוא עשי

 ןפ| 81

 דניק :ןיּבור לארשי .ענעסקַאװרעד ןוא דניק --

 +רַאפ .עידוטס עשיגָאלָאכיסּפ .ענעסקַאװרעד ןוא

 --533 יז 107 לּב'טיל .1925 ןיקצעלק .ּב גַאל

6. 1 

 =ידיא רעד ןופ ּבצמ ןשיכיסּפײקיטסײג ןגעװ ---

 ןופ רעטעּברַאטימ ַא טימ סעומש ַא) טנגיי רעש

 .17 טקָא מירפ ,(*ןגרָאמירפ,
1241 

 קיטע ןוא לַארָאמ 7
 -=טעל ןיא ןדרָאמטסּבלעז .בֹאֹז ,יקסדנַאלָאג

 .22 צצד מירפ .תוכולמ ערעדנַא ןיא ןוא דנַאל
51 

 .לַארָאמ ןוא סַאה ,עּביל .צ .ּב ,גרעּבדלָאג
 161 .90 טקָא לּבפ"נ

 71 *390 עז .ר"ד ,א ,גרוּבזניג

 ידוסי :רסנּפס טרּברה ,רד 8 2 ,טרעּברעה

 ,הקיּתאה תודבועצ .'א קלח 'א ךרּכ ,תודמה תרוּת

 4551 .10 יז 10 קלָאפ'דַײ .לּביטש תאצוה

 = 90 כ



 ןעטנעמגַארפע םימהרה תדמ .צ .ש ,רעצעז

 .(קיטצ רעשידיא רעּביא טיײּברַא רערעסערג ַא ןוּכ
 לנו .2 יַאמ ,18 ּפַא שז'ָאב

 רענעי וצ גנורּפש רעד .לאינד ,ינרַאשט-

 .דרָאמטסּבלעז ןעהעגַאּב ןעשנעמ סָאװרַאפ .טלעװ

 21 .8 טּפעס גָאט

 .עגַארפ טכעלשעג יד ,א ,יקסרַאשטַאנול
 0 .94 טּפעס עסע-פ

 .יא רעד ןוכ רעטקַארַאכנסַאלק רעד .ק ,רמרמ

 עסערּפ ,20--47 'ז 0 רעמַאה .קיטע רעשיד

 .880 ,10 ,17 טּפצס

 י1050 צז .ש ,רעגינ

|3321 

 ןיא ןטנצמָאמ עשיטָארע יד .' ,"קסווָאנישורּפ

 41 .1 רעקנעדיײרפ .ןליפעג עזעיגילער יד

 יעג יד .ר"ד צָאד"װירּפ .ק ףעזָאי ,גנוידירפ

 :געוו ַא .העדניק ןופ גנורעלקפיא עכעלטכעלש

 ,םירױטקָאד ןוא רעיצרעד ,ןרעטלע רַאפ רעזַײװ

 ,10 ,9--8 ,7 דגיק .ףלואװ .ז .ש שטײד ןופ
 טי וו

 עינילצלר 2

 השמ ןופ ן'תועט יד, .טרעּבָאר ,,לָאסרעגניא
 ןופ 'גסױרַא .ןשילגנע ןופ 'זרעּביא ."וניצר

 , עיגילער עשידיי 206 -- .לּביּב 2

 עשירענָאיסימ} .'ז 12 .רעגערט:טכיל :.שזד .נ

 ן531| ןעּבַאגסױא

 ףיוקרַאפ:טּפױה ;קרָאי:וינ .ןייארַאפ גנודליּבטסּבלצז +

 5561 יז 06 .אזגצ 081:0ט72

 ןעמוק עטײװצ סָאד .ט םַאילױװ ,ןוטסקעלּב
 ןיא טצעזרעּביא זיא ךוּב סעזיד .חישמ םעד ןופ

 שידוי ןיא .'זקצ 720.000 ןעמַאזוצ ,ןעכַארּפש 2

 .מ .פ רעגידערּפ ןופ ןָאיצקַאדער רעד :רעטנוא

 ללעװער .ה .פ רעד ןופ *גסרַא .שטשידָארָאג

 :ַאיּב .גרוּבנידע ,ןָאדגָאל ,ָאגַאקישט .ינַאּפמָאק

 101848 םעט82עתוג יצ 818!ץמנ- ;קָאטסיל

 טא יז 510 .560אט

 .סיאעטַא ןַא ,םינַארַאנ יד ןופ רעטעג יד

 טסַאטרַאפ .גנולדנַאהּפָא עכילטפַאשנעסיװ עשיט

 =וינ .גנודליּבטסּבלעז עּפורג יד ןפ ,ןירג .ּב ןופ

 ן5551 .יז 160 :קרָאי

 ,שזד .נ קרַאנ .ןיּב ךיא ,9 ,י ,ןאמסדנַאל

 ןעּבַאגסױא עשירענָאיסימ| .'ז 20 .רֹעגערט:טכיל
 א

 עשיטסיאצצַא ןַא .טײהטַאג עשיּפָאזָאליפ יד
 יּב ןופ טסַאּכרַאפ .גנולדנַאהּפָא עכילטּפַאשנעטיװ

 :קרָאי:װנ .גנודליּבטסּבלעז עּפורג יד ןופ ,ןירג

 5491 יז 5

 קדַאונ .טסירק ןוא ױג ,דיא .א ,ןַאמרעגילק

 ,טסירק רעד ןעגעו ןעקנַאדעג .דוד ,ןרָאהניײא

 ןעפיטס ןעגעװ .לַארָאמ רעשידיא ןוא רעכיל

 ּבעֶפ װרָאפ .םוטנעטסירק רעּביא הששק סעיזייוו
1 7 5421| 

 99 ּברַאפ .םידימלּת ענייז ןוא ַאדוּב .א ,ימלא
 43 ,99--91 ײ
 ן5331 +230 עז ---

 :קרַאמ ןופ טכיל ןיא ציגילער ,ּב ,ווַאכַארָאּב

 רערעסערג א סװָאכָארָאּב .ּב ןופ ןגוצסיואל םזיס

 ןיא טכילטנפערַאפ טינ טציא זיּב ךָאנ ,טעּברַא
 2451 .30 טלעװ"ּברַא .(שידיי

 ןיא הנומא פײנ א ןעכוז !ףיקדה ,סילבוב

 ןעגעװ ךוּב סגנילרעזיק ןַאמרעה וצ .ןעידניא
 6 } .4 גױא לּבט"דיי .ןעידניא

 .(ווארּפ רעשיטירקע לבה ןוא ןיק .ח ,ינג--ע3ב

 471 .21 לוק

 =ײרפ ,"ןסַאמ יד רַאפ םויּפָא זיא עיגילער} .ג

 15 .9 יז 2 רעקנעד

 ןעבױלג ןעשנעמ ליפ יװ .ף'ד .ֹא

 יד סָאװ גנומיטשּכָא רעד ןעגעװל

 ,גרומזניג

 ?טָאג ןיא
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 -ער רעּביא טכַאמעג ןעּבָאה עקירעמַא ןיא םיחּלנ

 ן539} ,283 צעד װרָאפ .{(ןָאיגיז

 .(לַארָאמ ןוא עיגילער) ןעכערּברַאפ ןוא דניז --

 ן 27 ּבעפ וורָאפ

 ןוא ןעקנַאדעג ,טָאג ַא ןהָא עיגילער ןײז ןעק --

 יה .17 ּפַא װרָאפ .ןעגנוטכַארטַאּב

 151 9275 עז --

 ן| 1252 צז .ברה .'יבוט ,ץיוורוה

 לּב"זירַאּפ ,םילשורי ןוא ַאקעמ ,.יבֵצ ,ןַאקשריה

 ן541 .20 ץרעמ

 .חישמ רעשידניא רעד --יטרומַאנשירק ודיׁשו

 ן3 .16 טּפעס מירַּפ

 ןעּבעל ןוא עיגילער ,רעּב יעשי רעטסנימ

 1 ,22 ,15 טקָא די

 {557} .9 טּפעס דוי .טיפָאזָאליפ ןוא עיגילער --

 לוק .ירצֹונה ושי ןוא ַאדוּב .הנוי ,קַאוװיּפס

12 7 2 15551 

 ן359}

 רעטמהירַאּב רעד -- סוה ןַאהָאי .ל ,ןַאמלעגָאפ
 ן200} ,26 צעד װרָאפ .רעמרָאפער רעזעיגילער

 ן3511

 .334 עז ,י ,יקסוָאנישורּפ

 *9113 עז ---

 ןגעוו} .רעהצג:לעמיה רצה .רז"ד , ,קינלַארָאק

 5621 ,7 ּבעפ גָאט |טיײקשידיײ:םרַאפער

 ן565|

 .צַאנרעטניא .רעקנעדײרפ ,טעלָארּפ ןופ ןזעט ,ר

 רעקנעדײרפ .ןיוו ןיא סערגנָאק ןפיוא ןעמונעגנָא

 5641 .4 יז }

 .11 ,10 ּפַא גָאט .סולוַאּפ --

 :טנַא עכעלטפַאשלעזעג יד ןוא עיגילער ,לאפר
 :סַאּפ ןוא רעגעי ןופ סעיגילער יד ,11 .גנולקיוו

 9 1 .0--9 *ז 1 גוי"רפ .רעקלעּכ רעכוט

 |265} .8 רעקנעדיירפ .עיגילער ןוא טָאג .ר--ר

 לּביּב

 =וינ .שאוהי פ שידי .תומש ,תישארּב ,שמוח

 {185661 יז 115 146 .ךנּת :קרָאי

 םירבד ,רּבדמּב ,ארקיו -- יז 10+ 4

 ל

 -רעיוו ,ּפ .7 ,| טקָא גָאט ,גרעּבדלָאג .צ .ּב

 .4 װָאנ גָאט ,סָאגָאל ,3 צעד שז'ָאמ ,קינ

 טנײה ,לױײמ ןמחנ .1 ךיּב"וא ,ןַאמּביל קחצי

 ּברַא'דיי ,רעגינ .ש .20 צעד מירפ ,24 צעד

 ,יר .ז .6 װָאנ וורָאפ ,קַאװיּפס םייח ר"ד .2

 151 .137 לּב"טיל ,19 װָאנ גָאט"ליװ

* 

 .שידיא ףיוא םיאיבנ יד

 ן28 גַאי גָאט .הימרי .שאוהי

 ןופ טצעזרעּביא

 לטיּפַאק .לאקזחי

 1661 .20 צעד ,עשוה ;30 װָאנ ,גמ

 {71 ייצ ץז .יפָארּפ ,ב ,יקסלָאקינ

 צשטַײד יד ןעשיווצ המחלמ צַײנ יד .י ,ווָאנילק
 שז"ָאמ .לעּביּב רעד ןעגעג ןוא רַאפ ןערָאסעּפָארּפ
 151 .8 טּפעס טצ"דיי ,27 יגוי

 ןעגעװ ךוּב סעדנַארּב גרָאעג .ללה ,ףַאגַאר 5ֹ =
 זַא ,טזײװַאּב רעקיטירק רעטמירַאּב רעד .ןסוועי
 עטכַארטעגסױא ןַא זיא ןסוזעי טימ עטכישעג יד
 91 .9 טקָא וװרָאפ .השצמ

 .סָארג ילּתפנ ןופ טצצזרעּביא .םירישה ריש

 184569) .14--15 לוק |1929 ןֹופ ךשמה)

 עיגילער עשידיי 8

 .עגַאלּפױא עט-2 .רצמה ןמ ,ןהילרג ,קילּבוּב
 ן570} יז 440 :;קרָאײוינ

 ,רקוּבה תמּכשה רדס טלַאהטנע .הנושיו הכרּב

 :יא ןָאגרַאשז םעניר טימ סעללַא ...ןוזמה תכרּב

 --רעש| .יז 64 .גרעּבמולּב :אשרַאװ .גנוצעזרעג

 ן2711 ןעגַאלפױא רעט:1 ןוכ עטַאד--2

 :.ר .בישּתש המ צדו .ױלה .המלש ,ןרעּפלַאה
 רעזצל רעגיטכירפוא רעד .ןטרָאװטנַא עזעיגיל

 ןגעקטנַא ףָאטש גונעג ןעניפעג םהיא ןיא טעװ

 רעד זַא ,רעכ ןענעז רימ ןֹוא ,תוטרוקיּפַא םעד

 ןופ ןערָאװעג טרהיפרַאפ טשינ ךָאנ זיא סָאװ

 ןצונ ליפ רפס םעד ןופ טצװ ,ל'ר הריפּכ רעד

 .יז 40 .טנעמיּפ קורד :אשרַאװ .י'הזעּב ,ןעּבָאה
 ן2721

 יז 90--81 .בישּתש המ צדו לײט עטײװצ ---

 .(הנומאהו תדה תמוח רפס ןופ רּבחִמק --
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 רענעגיא) :אשרַאװ .ּבישּתש המ צדו לײט עטירד

 יו יז 144--99 ןגַאלרַאפ

 רואיּב םעו םיפי םירויצ םע חסּפ לש הדגה

 .'ז 60 .ןַאמרענײר :אשרַאװ .ספלַא ילשמ שדה

 ן"שטייט.ירבע , ףױא זיא *ספלא ילשמ, רעד)
71 

 ןײז טרָאפ טעװ סָאװ .ברה .'יבוט ,ץיוורוה

 ןעשידוי םוצ גנודנעװ ַא ?לארשי תסנּכ יד טימ

 יז 39--:011 .רענילרעּב:ןַאעלרָא :אשרַאװ .קלָאּפ
 61 .(קצטָאילּביּב-הדוגא עלַארטנעצ)

 הרוּתה תלּבק .יּבר .לאפר ןושמש ,שריה
 ןוא ןעגנורעלקפיוא עכילרהיפסיוא {,ברוח ןיטיולל

 ...יד ןוא ,טקַא-הרוּת:ןּתמ ...רעּביא ןעגנולדנַאהּבָא

 יד טױל ...טּבעל סָאװ דוי ם'נופ טּבַאגפױא

 .ימַאק םלושמ ךרוד 'דצר ןוא 'ּברַאעּב .הרוּת

 ן277| .יז 82--ּבל .גַאלרעפ-ךונחה :אשרַאװ .רענ

 (ברוח ןטיול}} תוּכוס ,רוּפיּכ םוי ,הנשה-שאר --*

 יד ןעשרַאװ)

 .פױא עכילרהיפסיוא 4ברוח ן'טיל} תּבש --

 .ײדעּב יד רעּביא ןעגנולדנַאהּבָא ןוא ןעגנורעלק

 ןעּבָאה סָאװ ןעטפירשרָאפ עלַא ןוא ,תּבש ןוּכ גנוט
 ךרוד 'דער ןוא יּברַאעּב ,תּבש טימ תוכײש ַא

 --חמ .גַאלרעפ-ךונחה :אשרַאװ .רענימַאק םלושמ

 ן579| .ז 38

 ּביל ירַא ר"ּב קייַא-קחצי םוגרּת ."תּבשה ,--*
 .השרוו ,ןורושי תאצוה .ץיבושריה

 ן51 .99 ליװ טרָאװ ,ןַאמינַײרג .ש

 .עג .תורצוא סלארשי .ר"ד .ןימינּב ,דנעוװפ

 עטלַא יד ןופ קילּב רעד ןוא ןעגנונײמ ,ןעקנַאד

 :ָאמ םעד סָאװ ץלַא טעמּכ ףױא םימכח עשידיא

 .ַאזוצ .ןסיװ וצ טריסערעטניא ןשטנעמ םענרעד

 רוטַארעטיל רעשידומלּת רעד ןופ ןּבילקעגנעמ
 טצצזעגרעּביא ןוא 4(ך"נּת ןופ ןעמונעג עגינייאל

 .ּבָאּפ ורּביה :קרָאי-וינ :שילגנע ןוא שידיא ןיא

 "גנע)196-(עשידײ) 188  .ינַאּפמָאק גנישיל
 ן551) יז (עשיל

 .ב ןופ 'דער ןוא 'גפיונוצ .םיָאריױנ?םימָאי

 .זױהנײוװ צקטָאנ ןוא ץלָאס

 :קסנימ .*ַאנעמז ַאיַאנָאװ

 י'ק 10 .'זקצ 3000 .,יז 7

 דוי רעזעיגילער רעד .ברה ,י .א ,ןײטשמַאל

 ?רעשט , קעטָאילּביּב

 .ַאנעמז ַאיַאנָאװרעשט
357 

 ,רטנילרעּב-ןַאעלרָא :עשרַאװ .לארשי:ץרא ןיא

 1355  .(קעטָאילּביּב:הדוגא עלַארטנעצ) יז 4

 תונּתמ שוריּפ םע תוליגמ שמה הּבר שרדמ
 י'צ קּתעוה שטיד ירבע הֹקּתעה םעו הנוהּכ

 ןיעהו ט"ע תוינשמה קיּתעמ ץ"בעי מ"ירהומ
 ,י"ַא ,רענלימ:ַארָאקיש קורד :אשרַאװ .ט"ע בקעי

 סופדּב :רעש-עליה} .יז 376--ח"פק--136--ח"ס

 15541 ןק"ּפל א"נרּת תנשּב .י"נ ןיּפַאלַא .י

 ַא ןענרעל וצ יװ שדח רוא .יבצ בוד ,לזמ
 ,ס'הרוּת דומלּת ,םירדח רַאפ טוג .שמוח השרּפ

 .ָאהטרָא ,גנוי ןוא טלַא רַאפ ללכּב ןוא תובישי

 20 .טפעה סעט+:2 .ןעלַאקידַאר ןוא ןעסקָאד

 ןי1 ַײז 36 :קרָאיײוינ .טנעס

 .'ז 58 ,טנעס 80 .טפעה:לּבָאד סעט.2 -- --
1 

 לודגה רשנה טשוריּפ םע םישדק רדס תוינשמ
 שוריּפ כ"ג ונפסוהו .ארונטרּבמ הידבוצ וניּבר

 העיריה ילישּב שטײד ירבצ זנּכשא ןושלּב הנשמה

 ילעּב ל"ז וניתוּבר ירבד לֹּכ ראבמו שרפמה
 .ַאלַא סופדּב| :אשרַאװ ...ץרמנ רוציקּב הנשמה

 םעט{, 81 :עגַאלפױא עקיטציא| ,י*ָא ןןיּפ
 51 ן 018 1 זתמצ!מסע

 ףױא שטײט ירבע טימ חסּפ לש הדגה רדס
 גוא שוריּפ םינישטיײט ַא דנוא ןָאגרַאשז םיניײר

 ענהעש רעײז ךױא .ל"ז דיגמ רענּבוד ןופ םילשמ

 , .יז 17--'ט .י"ַא ,רעטסַאנק :אשרַאװ .םירויצ

31 

 איװ ױזַא .םדא תפכה םגו םדא ייח רפט

 סָאד ךיוא סע זיא ױזַא טסײה רפס עגיזָאד סָאד

 יר :אשרַאװ ...שטנעמ סעד ןוּכ ןיּבעל עצנַאג

 ,יז 42--ב"מ-|-|96 .י"ָא ,ןַאמײלק ףסוי םהרבַא
31 

 סָאד ,תֹוניחּת רפס אוה ןושל הנעמ רפס
 ירבע ףױא טלעטשיג רימ ןיּבָאה ןושל הנעמ רפס

 =ייוװ ביא ןענַאמ ןײטש רַאפ ןילָאז סע ידּכ שטייט

 || 192 -יצ .ץ"מ ...שריה יבצ ;אנליוו ...ְהֹעּב

 {3901 .*ז

 אײװצ טימ יבצ תלחנו הניארו הניאצ רפס
 הניארו הניאצ רעײנ רעד .תולעמ גיצפנופ נוא
 רעד וליפַא ,,.עלַא ןוכ רעסעּב ןעמונעג סוא זיא

 טימ טקורדעג .,ןעּבָאה האנה ךױא טעװ ןדמל
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 םישנ עלַא נוא תויתוא עגיטכיל עײנ עסױרג

 טימ {!| סופדמ םעד ןעשטנעּב ןעלעװ תוינקדצ

 --'חר .רעדעפ קורד :ןילּבול ...ןערהָאי עגוטכיל

 ן3511 .40 יז 76--'חללרס6

 חסונ .םילגר שלשל רוזחמ אוהו תֹוֿבֹורק רפס

 ...שטײד ירבע םעד טימ רוזחמ סָאד ...דרפס
 ךילטרעװ יד ךױא .רדסּכ טקורדעג גנידלַא ןוא
 ,אנהֹּכ :אשרַאװ ...תודוקנ טימ ןענעז רוזחמ ןוכ

 2921 .ז 492--ז"טר .י"ָא

 ףירּב ןוא םירמאמ ענעּבילקעגפיױנוצ ם"ח ץע

 הרוּתה יקיחמ רמאמ  ..,הרוּתה תקזחה ןגעװ

 ..."םייח ץפח,ה לעּב ןהֹּכה ריאמ לארשי 'ר ..זופ

 ןינקג ןוא "םיחה:ץע, םירמאמ ײװצ וצרעד

 טימ .,..אנליו ןיא ...םינּבר ענעגיא ןופ "הרוּת
 / 80 תובישיה דעו :אנליװ ...ס'ארוק:לוק ירד

 טי ,ירג 40 .'ז
 :235 צז .ףסוי קחצי ,רענזױּפ

 בקצי תיּב יד ןופ רָאטקעדיד .נ ,י ,ץעינעמַאק

 ,קיטצ רַאפ ךוּב:לוש ,תודהי .זדָאל ןיא ןעלוש

 ר"ד ג"הרה טױל טייּברַאעּב לַארָאמ ןוא םיניד

 .הרוסמ :זדָאל .לײט רֶעט:1 ,ל"ז שריה ר"ש 'ר

 יז ? 1

 59? .43 דעש גצוװ"וא ,,ג

 :ידַארט ןײז ןוא דיא רעד .ןועמש ,יקסנירק

 ןטימ| .ז 05 .ןַאמרעקורד .ש :קרָאי.וינ .עיצ

 |רּבחמ ןופ דליּב

 1 .84 קלָאפ"דיי ,.מ .א

 .רָאפ תװצמ יד ,תודהיה ידומע .ל ,ןרעטש

 =ָאה ןעדוי יד צכלעוװ ,הרוּת רעד ןופ (ןעטפירש

 =ער ןופ ךוּברהעל .תולג ןיא ךיוא ןעטיהוצּבָא ןעּב

 שידוי ןיא 'זרעּביא .עלוש ןוא זױה רַאפ עיגיל

 :ַאקסנודז--רעגַארּפ השמ החמש ךרוד יּברַאעּב ןוא

 .רעטלַא-ןיװעל :;ןידנעּב .טפעה סעטשרע .ַאלָאװ

 71 .ז 2

 יד רַאפ תונחּת ײלרעלַא ןושל הנעמ תונחּת
 תיִּב םעד ףױא ןיגָאז לָאז ןעמ סָאװ רעּבײװ

 תיּב םעד ףױא ןײג טינ רָאט ןעמ .תורבקה

 זַא ןוא טסַאפ ןעמ ןידיײס ןײז ללּפתמ :תורבקה

 ,.טיהרערעטכינ ןײג ןעמ זומ טינ טסַאפ ןעמ
 ן595) .160 יז 04--ּב"ל .אנהּכ םהרבַא :אשרַאװ

 .ג

 ן359} .2:0 עז .דוד ,וָאטַאנגיא

 ן+סס1 .9555 צז .צ ,ןוירַא

 רעדָא טײקשידיא עטיירּב ַא .הילדג ,קילּבוּב
 13011 .14 טּפעס לּבט"די .עפיט ַא

 ןרַאפ גנוטַײדעּב רהיא ןוא עגַארפיזיװ יד --
 ן+02} ,11 בַאי לּבט"דיי .םוטנעדוי רענַאקירעמַא

 לּבט"דיי .רעמרָאפער סלַא ץיװָאנרעשט ר"ד --

 31 .4 ָאנ

 ר"ד ןופ טקעיָארּפ ןגעװ} .ןַאלּפ רעמורק ַא --

 ןהנומא עשידי יד ןרימרָאפער וצ ץיװָאנרעשט

 .113 ליװ טרָאװ ,12 װָאנ לּבט"דיי

 {451 *9619 עז .יקסוועשטידרעּב

 ייל ןופ סערגנָאק:טלעװ רעד .א ,ןייטשנרעּב

 .26 ילוי מירפ .ןָאדנָאל ןיא םוטנדיא ןלַארעּב
401 

 .רהעלעג ַא .ר"ד ,פָארּפ ,לכימ ,שטיװַאקרעּב

 .(ץרַאװש ףלָאדַא ר"ד יּפָארּפ) םואעליּבוי:ןעט
 יי ,29 ילוי טנײה
 ןעגנַאפעגנָא ךױא טָאה םרָאפער .י ,גרעּבדלָאג
 .(רָאטקַאדער םוצ ףעירּב) תוריקח עּבלעז יד טימ
 51 .8 צעד שז'ָאמ

 יד רעּביא .ברה .לאקזחי 'יתּתמ ,ןַאמטוג
 --76 'ז 3 רעקַאלּפ .םוטנדיי ןוכ תודוסי:דנורג
8. (309} 

 {310| י9059 עז --

 סָאװ םירעיוּפ עשיניַארקוא .ירוא ,ךילקילג
 יד ןופ רערהיפ םעד ײּב} ןעדוי ןערעוו ןעליוו
  ן| ,27 גױא מָאמ .(סעקינטָאּבוס

 1 .2193 עז --

 ןוא ןעדיא רענַאקירעמַא ,ברה .קחצי ,ץערַאװד

 םעד וצ'} ןורבח ןיא רעטנעצ הרוּת רעסיורג רעד

 ןַײק ןײטשּפע יכדרמ השמ 'ר ונּבר ןופ ןעוקנָא

 341 .20 ּפַא לּבט"די .(ַאקירעמַא
6 

 .ןעגנושטײטסױא ןוא ןעגנוקעדטנע .ד ,קֹורד
 |314) .26 צעד שזיָאמ |ןעגנולייצרעד-ךנּת ןגעווָו

 הניכש יד .רהוז רעד .ר"ד .ש ,יקצעדָארָאה

 {4151 .66--68 'ז קוצ .טלַאטשעג חישמ יד ןוא
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 *להוו, רעד ---

29--226. 

 .רָאפ ס'ריעצ בה ןעגעװ .ה"צ .ח ,סיררַאה

 ןערידיװער וצ ?לודגה ןיד תיּב  ַא ראט גָאלש

 |511} .21 װָאנ טלעװ"דיי .םיגהנמ ןוא םיניד

 ןגעװ} .םרָאפער ןופ ןעגעװ יד ,םייח ,ץיוורוה

 גױא שז"ָאמ ןגנוגעװַאּב-םרָאפער רעשידיי רעד

 עי 4

 עײנ יד .ברה .'יבוט ,ץיוורוה

 .17 צעד דוי .גנוגעװעּב םרָאפער

 'ז 4 קוצ .,4(תישארּב השצמקכ
61 

 עלַאנָאיצַאנ
 ן319|

 ערעזנוא .יּבר ,לאפר ןושמש ,שריה
 דוי .ןעּבעל ן'פיוא קילּב רעזנוא .א ,ןעט כיל פי

 1/ ,0 טּפעס .ט--ג רַאפ ארומ .ּב ;3 ,}1 טּפצס

 *רעפ .ד 18 טּפעס .(הּבהא} ט--ג וצ עּביל .ג

 ,20 ,17 טפעס .4(הנומא} ט--ג וצ ןעױרט
 ץלָאטש .ו 1 טקַא .(הװאּת) ןעטסוללג .ה 1
 .8 טקָא .(הונע ןוא הואג} טומטנע ןוא

 ן425---4201

 .80 טקָא גָאט .רעגידערּפ .יבצ ,ןַאקשריה
: 561 

 :ער עטלעטשרַאפ ןוא ענעפָא .-ה ,יקסווַאשרַאוו
 71 .23 ּפַא ליװ טרָאװ .עיצַאמרָאפ

 ןעגעװ ןַאלּפ רעד .םהרבַא ךורּב ,ּבױרנײװ

 ךױ ןעק (ץיװָאנרעשט ןֹופ) לודגה ןיד:תיּב ַא
 טלעװ"דיי .םרָאפער רעטייװצ ַא טימ ןעזָאלסױא

 {325) ,3 װָאנ-

 ןיא רהָאפנעמַאזוצ.םינּבר ַא .בר ,י .ש ,ןיוועז

 ן429| .{ װָאנ דוי ,דנַאלסור:טציװָאס

 ףעטעָאּפ ,ענײז ןוא חישמ .ג ,ץיװַאקי:עז

 01 .10 ּבעפ לּבט"דיי

 .לעּביּב רעד ןיא םיריש עלעיציפָא ןהעצ יד --
 11 .12 ּבעפ לּבט'דיי

 "סעקלָאפ ןעשיטילצַארזיא סעד ןָאיגילער יד. --

 ךרוד שילגנע ןיא 'זרעּביא לעטיק .ּפָארּפ ןופ

 1 ,29 טקָא לּבט"דיי .סעלקימ לרַאק

 ילוי שז"ָאמ .ןעטנעמגַארפ-רהוז .צ .ׁש ,רעצעז
8, 4531 

 הנתנוא ןופ רּבחמ םעד ןעגעװ עדנעגעל יד --

 ן3541 .17 טּפעס לּבפ"נ ."ףקומ

 שז"ָאמ .םש לעּב ןופ הטיש עשײיפַאטעמ יד --

 ,םש לעּב ןופ הטיש עשיטסיאעטנַאּפ יד ;0 גױא

 םזיאעטנַאּפ םעד ןעשיװצ ןעלעלַארַאּפ }20 גוא

 ,27 גױא .םש לעּב ןופ ןוא ַאזָאניּפש ןופ
 ן427---4351

 ץרעמ שז"ָאמ .אריס.ןּב ןופ ערהעל עשיטע יד --

5. 3551 

 שז"ָאמ .אריס ןֹּב ןעגעװ ןַאנער טסענרע --

 ן4391 .21 ץרעמ

 תדובע ןיא שודקה ה"לש ןופ הטיש יד --

 1441 .5 ּבעּכ שז"ָאמ .םשה

 4411 9759 עז ---

 שידיא .(רהוז ןופ) טּברַאטש שנעמ ַא ןעוו
 ן3321 .19 ינוי שז"ָאמ .רעצעז .צ .ש

 שידיא .(?עשויא שרדמ ןופ} הריש ס'השמ

 1 .29 ץרעמ שז'ָאמ .רעצעז ,ש

 לַאמ וורָאפ .י"שר ןעװעג זיא רעװ .ּב ,ןיּביוט

 4341 .17 ,10 יני מירפ 6

 ןוכ עּבַאגפױא עגיטניה יד .םהרבא ,ןיטקיט

 עזעיגילער יד ןסַאּפוצ ןגעװ} ,םימכח ערעזנוא

 |3:5 .9 צעד ןּבעל"נ ןןּבעל םוצ ןטפירשרָאפ

 .גָאלשרָאפ סריעצ בֵר ןעגעג יּבר ,סעללָאי
 ץיװָאנרעשט .ח ר"ד ןופ גָאלשרָאפ םעד ןגעוװ|

 |םיגהנמ ןֹוא םיניד עשידי ןרידיװער וצ

 461 .17 װָאנ טלעװ"ךיי

 רוציק ַאָל תודיסח ןיא קידצ רעד .יבצ ,בקעי

 רעטעלּב-הרוסמ .4"תודיסחהּב קידצה, רוּבח ןופ

2, 9. 3471} 

 לאומש רָאטעּפָארּפ .(ך"רבא} םהרבַא ,אנהּכ

 ?גָאט .(גָאט-סטרוּבעג ןעט:60 ןײז וצ} סיורק

 3451 ,07 ּבעפ טַאלּב

 .יא ןוא רושטלָאק-לַאקיהטע .ר"ד .יכדרמ ,ץֵּכ

 "דַא סקילעפ ר"ד ןופ טירטסױרַא רעד) טייקשיד

 .ן6יַאמ לּבט"דיי .(תורּבדה תרשצ יד ןעגעק רעל
 ן4491

 .ינּבר רעד ןיא רפס רעשיטקַארּפ רעיינ ַא .נ .מ
 רפס, ןילַאמ החמש 'ר ברה} .רוטַארעטיל רעש

 ן850} .37 ליװ טרָאװ |"םלשה דוקנה תרוּת

 טױל) טָאג ןשידיא ןופ עטַאט רעד ,ק ,רמרמ
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 יירפ .(לארשי ץרא ןיא ןעגנוּבָארגסױא עטסיינ יד

 111 .16 טּפעס

 ןופ רוציק} םירצמ תאיצי ןוא הצמ ,חסּפ --

 -יפ ןיא ןטסינומָאק עגנוי רַאפ ןטלַאהעג עדער ַא

 .41196 טכַאנ רדס רעטײװצ רעד וצ עיפלעדַאל

 3521 ,4 ּפַא יירפ

 שז"ָאמ .לודגה ןיד תיּב ַא ןעגעװ .השמ ,לָאטס
 {351 .12 צצד

 ןשיװצ סױטשנעמַאזוצ רעד ,ר"ד ,ןפחנ ,ןיקריס
 ן354} .3 צעד גָאט"ליװ .םוטנכירג ןוא םוטנדַײ

 תיּב ַא רונ ,תדּב םינוקּת טינ .קיזייַא ,ןעללע
 .30 װָאנ שז"ָאמ .לודגה ןיד

 מָאמ .רָאפנעמַאװצ םינּבר ןופ גנונעפע יד

 ן351 ,10 ,9 ּבעפ

 עמורפ יד ןופ געװ רעד .ז .א ,ןַאכדירפ

 יטַאצול םײח השמ יּבר ןופ םירשי תלסמ}

 עלַאיצַאס 3

 . ןי}

 יי } רעקַאלּפ .שיאערּבעה ןופ 'זרעּביא .ל"צז

4--26. 1 
 15 .259 צז .ללה ,ןילטייצ

 ןופ גָאלשרָאפ םעד ןעגעװ .ר"ד .ד ,ןאגַאק

 .ךורע ןחלוש םעד ןערידיװער וצ *ריעצ בר,
 591 .27 װָאנ טלעװ'דיי

 טַײהנעגנַאגרַאּפ רהיא להוש יד .נ ,יקציווירק

 .(ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעג} טפנוקוצ ןוא

 01 .5 טּפעס טלצװ"דיי

 ןוא רענזױלק ףסוי ר"ד ,ל ,ש ,רָאטידערק
 411 .7 גַאי סקצ"די .זייו ןעפיטס

 םרָאפער עלַאנָאיצַאנרעטניא .בקעי ,זיוהנעזַאר

 1 .12 װָאנ דוי .םוטנעדוי

 ןוּכ ןואג רעד) רעגַײג םהרבא .ש ,דלעפנעזַאר
 1461 ./ גא גָאט .(םוטנעדיא-םרָא:ער

 .םוהטנעדיא ַײנ ַא רַאפ תודוסי .י ,גרעּבנעטַאר

 1341 ,9--9 יז 4 רעטכעװ

 ןטפַאשנסיוו
 שַאנ 924==(323.1) --.עגַארפ עלַאנָאיצַאנ 323.1 -- ,קיטילָאּפ 32--- ,קיטסיטַאטס 1
 --.עיצַארגימיא ..עיצַארגימע .עיצַאזינָאלָאק 325--.ןדיי ייּב עגַארפ עלַאנָאיצ
 --.דיי ייּב ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ 924==(329)-- .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ 9
 טעּברַא 924==(331)--.רעטעּברַא ןוא טעּברַא 331--.עימַאנַאקע עשיטילָאּפ 3

 =ָאס 924==(335) -- .םזילַאיצָאס 335 .עיצַארעּפָאָאק 331---.ןדיי ייּב רעטעּברַא ןוא
 ינימדַא 35--.טכער 34--.ןתורישע ןוכ עיצקודַארּפ 335--.ןדיי ייּב םוילַאיצ

 .יצרעד 37 -- ,תורבח=הקדצ ןוא סעיצוטיטסניא עלַאיצַאס 36--.טכער וויטַארטס
 +יא 374-- ןדיי ייּב גנודליּב ןוא גנואיצרעד 924==(37) --גנודליּב ןוא גנוא

 רָאלקלָאפ 398-- .עגַארפנעיורפ 396 -- ,רעגייטשסנּבעל 39---,גנּודליּבלּושרעס

 הא לָאמַא עילימַאפ יד .ךירדירפ ,סלעגנע
 .טַאװירּפ ,עילימַאפ ןופ גנואײטשטנַא} טנײה
 .ַאֹּב טימ טצעזרעּביא ײרפ (הכולמ ןוא םוטנגיא

 :עשרַאװ .םיױּבנעגיײפ ,ּב ןופ ּבָאגוצ ןוא ןעגניקרעמ

 1465 יז 860 .עגיל.רוטלוק --טלעװ יד
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 ןעיצַאּב ךיז ןעמ ףרַאד ױזַא יװ .ד ,וװַאטַאנגיא

 ףעמַאה .(ווירּב רענצפָא ןַא) ןיקסװָאלטישז ר*ד וצ

 461 .86--58 יז 1

 .הָאי 60 םוצ} יקסװָאלטישז םַײח ר"ד ינימי=ןּב
 ,ָאמ עטצעל יד ןופ םענײא ןופ םואעליּבוי ןעגיר
 11 .7 ּבעפ דָא"דענעק {...רענַאקיה

 ּןצ) יקסװָאלטישז םײח ,רד .חסּפ ,דימשדלָאג

 4 56 כ



 .3-- יז 1 ןעניגַאּב ,(יײליּבוי ןקירָא" גיצכעז ןייז
3651 

 טנײה .ףמַאק ןעסַאלק רעזנוא .קחצי ,םיוּבנירג
 4691 .) טּפצס

 ןעגירהעי גיצפופ ןייז וצ) יקסניצשעל בקצי --

 {4701 .13 טּפעס טנײה .(םואצליּבוי

 יד ןעדער סָאװ .ר"ד .םיח ,יקסװַאלטישז
 רעזנוא ןופ ןעּבעל ןעגיטסײג םעד סוא ?ןעמוהּת

 ן3711 .28 גױא גָאט .טיצ

 ןיא עגַאקיש ןיא ןטלַאהעג} עדער םועליּבוי --

 4721 .14--15 לוק .(1923 'צצד

 ןעגעװ וָאנּבוד ןוא ןײטש .ּפָארּפ ,1 ,ינרַאשט

 ײליּבוי ס'יקסװָאלטישז .רד) יקסװָאלטישז ,רד

 49 ,24 טשיּברַא"רפ .(ןילרעּב ןיא גנורעייפ

 רוטלוק ענַײמעגלַא ןוא ןטכירעג ,ןלוש עשידיא

 :עניַארקוא ןוא דנַאלסור:סײװ ןיא' טײקגיטצט

 ן3741 .63 יז מלַא"יירפ

 רעד ןוא רעקנעד רעד ,ר ד .יכדרמ ,ץּכ
 רעד רַאפ רעגיטכיו זיא ײז ןופ רעװ) רעוהט

 {4751 .7 יַאמ לּבט"די .(טלעװ

 .װָאלטישז םַײח ר"ד .רעדנַאסקעלַא ,ןישַאכ
 1 .123--100 יז 2 ןַאּפש ןיא .יקס

 וצ גצװ .יקסװָאלט שז םײח ר"ד .ר"ד .2 .מ

 1 -(לּבט"א) טפַאשנסיװ רעשידַי

 ןט:80 ןייז וצ} יקסניצשצל בקעי ,ןמחנ ,ליזיימ
 .611--610 יז 124 לּב"טיל ,4גָאטסטרוּבעג

11 84} 

 =בסַאלק ןופ עטכישצג יד .ק ,רמרמ
 .על רעכַאלטסירק רעד ןופ סוזעי רעד .ףמַאק

 ןויטָאמ עשירענידנצעג ;10 נַאי ײרפ .עדנעג

 ןיא טָאג עמַאמ יד ;17 נַאי .םוטנטסירק ם'ניא

 ױזַא יװ ;31 נַאי .עדנעגעל רעכַאלטסירק רֹעַד

 ּבעפ .ַאנָאדַאמ ַא ןרָאװעג זיא סונעװ ןיטעג יד
 ן21 ּבעפ ,םיױר ןגעק עיצולָאװער עשידיא יד ;?7

 ;27 ּבעפ .ןלײה ערעטסניפ וצ גרעּב עױלּב ןופ

 .לושמוא עכַאלטסירק ןוא ןרעגָאיצולָאװער עשידיא

 :ןּב ,אביקצ ,אבכוּכ-רּב ;7 ץרעמ .ךַאלעפעש עקיד

 ן455 471 ,14 ץרעמ .הױבא-ּב ןוג יאְחֹוי

 :בצז ןַײז וצ .יקסוװָאלטישז םַײח ר"ל ,.ש ,רעגינ

 ס5 ,40--39 יז 89 לּב"טיל .ײל וי ןקירָאי-קיצ
 31 ,107--102 יז

 ךײז וצ} יקסװָאלטישז םײח ר"ד ." ,רעגַאּפ

 .192 רעשט טצ"ּברַא .(םיאעליּבוי ןקירעי 0

571 

 =ָאס ןופ ןעצעזעג יד .ר"ד ,ןאפרצה ,קנַארפ

 ,קיטילָאּפ ןוא לַארָאמ .| .סערגָארּפ ןעלַאיצ

 ,40 .עטכילפ ןוא עטכער .|| ;48 טש-ּברַא"רכ

) 

 =טישז םַײח ר"ד ןופ גנורעייפ רעגיטנייה רעד ֹוצ

 ן459| .7 ּבעפ דָא"דענעק ,םואצליּבוי סיקסװָאל

 מירפ .יקסנישטשעל בקצי .ׁש ,ח ,ןַאדוַאק

 ן3901 .} צצד

 עכַאלטכישעצ ג יד .ר"ד .ּבַא ,עּפסַאק
 :לעזעגנסַאלק יד ןופ גנולקיווטנַא

 רעד ןגעק סעיצילָאװער עזַאושזרוּב יד .ןטפַאש

 .ָאְק ןופ גנוגײשרעד יד ןוא גנונדרָא רעלַאדָאעפ

 יָאנָאקע יד ;3 נַאי ײרפ .טסעפינַאמ ןשיטסינומ

 יד ןוּכ גנודליּבסױא יד ןוא גנולקיװטנַא עשימ

 עקידנשרעה ןופ רעטקַארַאכ רעד ;10 נַאי .ןסַאלק

 עשיטסינומָאק צעװיטימירּפ יד ;231 נַאי .ןסַאלק

 ..עיגילער ןוכ גנואײטשטנַא יד ןוא טּפַאשלעזעג

 .עיגילער ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןוכ ;14 ּבעפ
 ן395---491| ,21| בפפ

 :םעד ןוא קלָאפ םעד חֹּכמ .ףלָאדור ;רעקַאר

 .14--4 טש"ּברַא"רפ .טפַאשניײמעג ןופ טסײג
 זו

 בלַאיצָאס יד .ר"ד .ב ,ןאמרעּב--גרעּבנעטיר

 ,ענװָאק ןיא רעדניק:לוש-קלָאפ עשידיי ןופ עגַאל

 1491 .10--5 יז (ּבט"א) טנוזעג ןוא קלָאפ

 :לקסװָאלטישז םייח ר"ד ,ר"ד .נ ,י ,גרעּבנייטש

 לוק ן1925 ןופ ךשמה} .טסײג רעקידנּבײרט רעד---
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 קיטסיטַאטס 1
 +עגכרוד טרעװ סָאװ ּבילוצ .מ ,ָאקנעידװַא

 ירַאכ .גנולײצסקלָאפ עשידנַאּברַאפלַא יד טריפ

 עשיטסיטַאטס עלַארטנעצ .ר ,ס .ס .וא -:וָאק

 1391 .'ז 16 .גנוטלַאװרַאפ

 ( סד



 יסור ןיא ןדיא ןגעװ קיטסיטאטס לסיּב ַא

 יי .24 ּבעפ קלָאפ ,דנַאל

 .טױט ןוא ןטרוּבעג עשידיא .לאפר ,ץישפיל
 ןפױא .קָאטסילַאיּב ןיא 1022 רָאי ןרַאפ ןלַאפ

 ןּבעל"נ .ןלַאירעטַאמ עשיטסיטַאטס ןופ דוסי

 5011 .3 טּפעס

 טצ"פ .ןרעפיצ ןיא עשרַאװ עשידי סָאד .ע סומ

 .18 נַאי
 ן631

 יז מלַא"יירפ .טלצװ : רעד ףיוא ןדיא לָאצ יח

72-564. 5031 

 קיטילָאּפ 9
 רערהיפ עשידיא יד וצ ףעירּב רענעפָא ןַא

 םוצ ןוא -- טלעװ רעד ןופ ןעקע רעיפ עלַא ןיא

 ן5041 .ז 16 :קרָאייוינ .קלָאפ ןעשידיא ןעצנַאג

 ןופ עיצקַארפ-םײס רעשידיא רעד ןופ טכירַאּב

 ןופ !גסױרַא .41926--1923} םײס ןשיװטיל ןז

 .'ז 120 :ענװָאק .עיצקַארפ:םײס רעשידיא רעד
 טו

 סנטָאש ,עײמ עצרַאװש יד .וװ ,אוועירטימד

 קעטָאילּביּפ .שטיװָאנכַאי .ל שידי .רַאװָא ןופ

 =רַאפ-עכולעמ :|סעדָא) .עקידערװיא קינײװ רַאפ

 .'ק 18 .יזקע 2000 .יז 12 .עניַארקוא ןופ גַאל
11 

 ,עניטסעלַאּפ ןיא רָארעט רעסייוו רעד .ד ,ןעגַאּב

 ןפס7| .יק 28 .יז 43 ."רּפָאמ, .ק .צ :עװקסָאמ

5 

 -יַאשט גנינעקיעווע) ?ףױא טכַאװ עניכ, .8 .ַא

 רעמַאה .(שילגנע) ןָאסלַאד סמײשזד ןופ (ענ
 051 ,00 יז 4

 טעיװָאס טהעג ןיהואװ .ר ,שטיװַאמַארּבַא
 51 .21 ץרעמ װרָאפ ?דנַאלסור

 .נעמַאלרַאּפ ןופ סױירק רעד .היעשי ,רעגוא

 ן510/ .0 ץרעמ שזיָאמ :עּפָארײא ןיא םזירַאט

 רַאפ .ןעלױּפ ןעגעו ןעקנַאדעג .דֹוד ,ןרָאהנײא

 וורָאפ .םעדכָאנ ןוא שינערעקרעּביא סיקסדוסליּפ
 ן5111 .11 ילומ

 לַאשרַאמ וצ װירּב רענעפָא ַא .םולש ,שַא

 {1 ,22 טקָא טנײה .יקסדוטליפ:

 םולש ןגעװ| ."רעדרעמ, רעד זיא רעװ ==

 .{5 ינוי רָאפ ,?7 ינוי טניײה ןדרָאּבצרַאװש
: 5131} 

 ןיא רענעמ סטַאַאטש טשידַײ ,םשרג ,רעדַאּב

 דרָאל .|} 2 ז 65 טרָאװ .טרַאװנגעג רעד

 שי | .2 יז 69 .גנילטייװס

 ןעמעלּבָארּפ עשיטילָאּפ ערעזנוא .י ,יבצ ןּב

 |519) .237 רעשט טציּברַא ,לארשי ץרא ןיא

 -צרַאװש זיּב יקסװעשַאד ןופ .ּבַא ,גרעּבדלָאג
 ן516| .10 ינוי שז"ָאמ .דרָאּב

 :ַאלרַאּפ ןופ .סיזירק רעד .ר"ד .םוחנ ,ןַאמזלָאג
 19 .23 יַאמ גָאט .םזירַאטנעמ

 רַאפ ףמַאק רהיא ,ַאקיסקעמ .ש ,ןײטשדלַאג
 יז 6 ּברַא"דיי .טײקגידנעטשטסּבלעז ןוא טייהיירפ
 5151 .2-ר0

 .רעטלַאלטימ רעײנ רעד .ר"ד .א ,ןַאמסקילג
 ן5ו9) .22--20 יז 9 ,30--27 יז 1 ּפָאה'וא

 "ַאדָאגוא , ןַא ןעסילש וצ וואורפ .י ,םיוױּבנירג

 ,29--93 ,27 ּברַאפ .הכולמ רעשילרּפ רעד טימ
 ן550} .31 0

 םולש רעטסגינעטרעטנוא רעד ,סַאלטַא לעד

 :רַאמ וצ ווירּב םענעפָא  ס'שַא םולש ןגעװ) שַא

 ן521| ,1 טניײרפ רעטעּברַא ,("יקסדוסליּפ לַאש

 ינוי גָאט ,דרָאּבצרַאװש םולש .יבצ ,ןַאקשריה
6, 5 

 ןעדיא םהיא יּב ןענײז עלַא ,3 ,ךיירנייוו

 א טּכַאשרעױמירפ יד -- שטינוטסַאּב ירָאגירג)

 גָאט"ליװ ,22 ּפַא וורָאפ ,(עיצולָאװער עשיסור יד
 ן55| ,160 יַאמ

 דיא סלַא דרָאּבצרַאװש .ר"ד ,מ .י ,דניקלַאז
 ,8 ילוי קלָאכ ,23 יגוי שז"ָאמ .שנעמ סלַא ןּוא
 5941 ,14 ילוי טניײה

 יד ןוא עניטסעלַאּפ .ר"ד ,סייה ,יקסווָאלטישז

 יעװ ןעפַאשעג ןעק סע ױזַא יװ .רוטנעגַא עשידיא
 ײשזד  עשיטַארקָאמעד עשיאײטרַאּפמוא ןַא ןער

 ן555) .26 צעד גָאט ."יסנעשזדיא שיא

 .ַארקָאמעד, רַאפ המחלמ יד יש ,יקסוװָאנַאי

 .8 ץרעמ וורָאפ ?טכַארּבעג ײז טָאה סָאװ ,"עיט
(556} 
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 ,דטנאלטוה -- -

 יעג עסערּפ עשידיִא יד טָאה ,ןֹויצ=ןּב ,ץּכ
 יָארּפ דרָאּבצרַאװש םעד ןעגעװ גיטכיר טלעדנַאה

 ןפ71 .30 װָאנ שז"ָאמ .סעצ

 ן525) . פא3צז .וװ ,ידלָאטרעּב--יקצַאל

 יז 1 רעטצלּב .עיצולָאװער ןגעװ .א ,קַאוװטיל
2--10. 5291 

 "תוכולמ דנַאר יד ןופ ןעמצלּבָארּפ יד, .ה ,טכיל
 {5501 .18 גױא מירפ .סרעדנעמ ץירפ ןופ

 ײלרעײװצ יד} ברעמ ןוא חרזמ .א ,ןיסעיל
 {551} ,12 קוצ .4ןעגנוגינייארעפ רעקלעפ

 חרזמ רעטײװ רעד ןוא דנַאלגנע

 :עניכ ףיוא עיצולָאװער:רטנָאק ןוא עיצולָאװערל

 5521 .189--187 יז 4 קוצ .(שױ

 .876--4378 יז 7 קוצ .דרָאּבצרַאװש םולש ---
5331 

 ,רענָאיצולָאװער ןוא עיצולָאװער ,ש ,ןיוועל
 5531 - .18 ,14 טש"'ּברַא"רפ

 .ש ןגעװ} .ַײרפ טשינ טסיּב וד ,עזומ .ןיסומ

 ן555) ,42 ּפַאּב ןיקסדוסליּפ ףעזוי וצ וװירּב סשַא

 לּבפ"ג .רוטלוק ןוא קיטילָאּפ .ר"ד .א ,ינודקומ
 יי .27/ גיוא |

 גָאט"ליװ ,6 ינוי שז"ָאמ .דרָאּבצרַאװש םולש --

 ן571 ,20 ינוי

 ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ליד ,רעלקעמ

 5551 .8 טְקָא שז"ָאמ .עּפָארַײא ןופ

 רעד ןופ סיזירק רעד ,9 ,ןײטשנָארּב --יווראנ

 רעטַײּברַא עשילגנע יד ןוא עירעּפמיא רעשיטירּב

 =טפַאשטריװ יד ןוא טּפַאנ ,ןעלהיוקנַײטשצ ײטרַאּפ

 ,12 קוצ .(דנַאלגנע ןופ טפַאשרעהרעּבױא עכיל
5591 

 םעד ןעגעװ .קנַאדעג ןוא ליפעג .ש ,רעגינ
 5301 .26 ינוי גָאט ,דרָאּבצרַאװש ןינע

 ןופ טסײג םעד ןעגעװ .רעדיל ןהָא רוד ַא --
 1 .24 ילוי גָאט .ןעגנוגעװַאּב ערעזנוא

 .(תוּכוס) לּבטוי"נימ ,לַארָאמ ןוא קיטילַאּפ ---
531 

 גרעּבנײטש .נ ,י) עיצידַארט ןוא עיצולָאװער ---
 .("טלעװ רעשידי רעד ןיא םזילַאמיסקַאמ רעד,

 1 .14 יַאמ גָאט"ליװ ,17 ּפַא גָאט

 .סערג רעד ,סעלגָאד קירעדערפ ,ל ,ןַאמלענָאפ
 .4 פַא ורָאפ .טקירעמַא ןיא רענדצר רעגענ רעט

5441 

 ןופ ןעגנַאלרעפ יד רעּביא דנוּברעקלעפ רעד
 רעד לארשי:ץרא ןיא םוטנעדוי ןעזעיגילער

 ןופ ןעגנוציז יד ןופ טכירעּב רעשיפַארגָאנעטס

 .8 ,4 ,3 װָאנ דוי .(עיסימָאקיטַאדנַאמ רעד

5451 

 שיאושזד ןַאקירעמַא יד .ךֹורּב ,ןַאמרעקוצ

 .93 ּברַא"דיי .דרָאּבצרַאװש ןינע ןעגעװ עטימָאק
 ן5461

 ןעגייוװשרַאפ ןעטסילַאיצָאס עשידיא ,' ,וװָאנילק

 5471 ,17 גױא שז ָאמ ,ןדרָאּבצרַאװש

 ן5451 ,4 ינוי גָאט"ליװ .דרָאּבצרַאװש םולש .ז .ר

 :נָאק-ןטײהרעדנימ ןפַא ןעדיא -י ,ןַאזניּבַאר

 ן541 ,2 טּפעס מירפ .עװענעשז ןיא סערג

 סב 74 עז .ללה ,ףָאגָאר

 ?דנַאלסור:טציװַאס טײג ןיהואו .א ,יקצואוזער
 יז 11 קוצ .4עיצדזָאּפָא יד ןוא רוטַאטקיד ידק
 יי ,620--1

 .(ןזעט}} םזילַאקירעלק ןשידיי ןטימ ףמַאק רעד .ש

 5521 .5--2 יז 2 רעקנצדיירפ

 ינול טגייה .עיּפַארגָאיּבָאטױא .ׂש ,ךרַאּבצרַאװש

4 5531 

 ןגעװ רעניַארקוא יד ןהנעט סָאװ .י ,ןַאמטכעש

 .8 װָאנ מירפ .ַארוילטעּפ--דרָאּבצרַאװש ןינע
: 5541 

 סעצָארּפ:דרָאּבצרַאװש רעד .י ,יקסווָאלקש

 יד ןעגנֹוהיצַאּב עשיניַארקוא-שידיא יד ןוא

 יז }1 קוצ .(תוברע:טולּב עשידיא עגידנעטש

 ןע) ,630--66

 עגַארפ עלַאנָאיצַאנ 1
 :ַאנ יד ןוא ןסערעטניא ןסַאלק .ּב ,ווַאכַארַאּב

 *רַא :עשרַאװ .עגַאלפױא עט460 ,עגַארפ עלַאנָאיצ

 5561 .יז 72 .םייה:רעטעּב

 ןופ ,םזילַאנָאיצַאנ ,סָאנַארדניּבַאר ,רָאגַאט
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 ,105 .ןיקצצלק :עשרַאװ .טרָאּפָאּפַאר .י שילגנע
 ןפפז} = ו|

+ 

 ןעשרעהַאּב טעװ עסַאר עכלעװ .ל ,ןילֹודָארַאּב
 ן555| .8 טּפעס לּבפ"נ ,10 יניי גָאט ?טלעװ יד

 ?ןעסַאר צרעגירעדינ ןוא ערעכעה ַאד ןעגײז --

 5591 ,7 צעד גָאט

 .ַאלק רעדָא ןעמעלּבָארּפ ןעסַאר .לאומש ,םולּב
 ן560ו .20 ילוי שז"ָאמ .ןעמעלּבָארּפ ןעכ

 .ר"ד .א ,גרובזניג

 .3 ינוי ורָאפ ,םזינ

 יװָאש ןוא םזילַאנַאיצַאג
1 

 ן55*| .0 נַאי װרָאפ .ןָאיצַאנ ןוא עיגילער --

 :רעדנימצַאנ יד ןוא עיצַאזיניַארקוא .י ,ןיוועל
 5631 .06--93 *ז 0--5 טלצוו"ר .ןטייה

 :ַאל רעד ףױא תועּפשה רוטלוק .ה ,דניװרַאנ

 1564 ,40 --53 יז 2 רעמַא"ד .עקירעמַא רעשינייט

 רעקלעפ ןופ גנילירפ רעד .ל ,יקסװָאנסָאס
 ןופ רעלטסניק יד ןופ גנולעטשסױא רעד וצל
 ןּבעל סָאד  ןעמָאנ ןרעטנוא דנַאלסור 'צולָאװער

 ןיא רעקלעפ יד ןופ רעגײטש סנּבעל רעד ןוא
 ײרפ .וָאזַאמלַא .ש שידיא .{דנַאּברַאפ-ןטעװָאס
 5651 .0 ינוי

 ַא .םזילַאנָאיצַאנ ןופ הללק יד ,ללה ,ףָאגָאר 8
 ןָאטלרַאק .םזילַאנָאיצַאנ ןעגעװ ךוּב רעגיטכיוו
 גױא וורָאפ ."םזילַאנָאיצַאנ רעּביא ןעיעסע , זיעה
15 1 

 עגַארפ עלַאנָאיצַאנ 924=823.16)
 ןדיי יב

 יטנַא .ּב .הלי הק .עימָאנָא טווַא .א

 :|יצ ,םזיניטסצלַא פ ,ג .םזיט ימעצס

 .טגַא רפנכַא רּפ ש .ד .םזינ

 .9ג1 עז .א ,יקסירעמעשט
8 

1671 

 ַא} ץנעגילעטניא חּכמ ,שריה ,שטיוװַאמַארּבַא

 יז 2 קנַאדעג רעײרפ .4עיסוקסיד ַא רַאפ עמעט

7--30. 5681 

 .ץנעגילעטניא עקידנעמוק רעזנוא .ךַאּבמיא

 ןפפפ} .2ס טקָא ןּבצל"נ

 רעגיטפנוקוצ רעזנוא ןעגעװ .ַא ,רעקימעדַאקַא
 א ,16 לּבװ"דעש .ץנעגילעטגיא

 רעד .תומשנ עדנעשזדנָאלּב יד ,הילדג ,קילּבוּב

 ַא טכוז סָאװ עקירעמַא ןיא רוד רעשידוי רעגנוי
 ,24 ,22 ,21 ּפַא לּבט'די .טײקשידוי וצ גצוו

3. 1 
 .םוטנעדוי רענַאקירעמַא ןיא לכה ךס רעד ---

 ךשמה| .20 ,27 ,22 ,20 ,15 ,15 צעד לּבט"די
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 1 .1667 עז .ר"ד .ןבואר ,קנַאלּב

 דנַאלשטײד ןיא עיצַאלימיסַא יד .סהרכַא:ןּב

 5741 .15 יַאמ קלָאפ .ּפָאק םעד ףוא טּבױה

 ןוא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד .סקַאמ ,דָארּב
 קרעװ םעד ןּופ טנעמגַארּפ א דוי רעתמא
 לּבפ"נ .("םוטנעדוי ןיא םוטנעטסירק ,םוטנדייה
 05 ,20 ּפַא

 -רָאג וצ -- ןוא דמש וצ .השמ ,ןָאזרעדָארּב

 .(םיבוט:םוי עדמצרפ ןוא ענעגא ןצגעוו) טשינ

 {5761 ,24 צעד לּבּפ"נ

 לּב"טיל .טײקשירײ עכצלטלעװלַא .א ,ּבמָאלָאג
 771 .122 ,ןכן

 -רָאפ עשידיא עײנ ןעגעװ ,צ .ָּב ,גרעּבדלָאג
 .טעטױעיגילער ןוא תודיסח ,8!ילַאקידַאר ,ןעמ
 וו .22 װָאנ גָאט

 .ביא רעשידיא ַא .ןעדיא ןענײז ייז סָאװרַאפ ---

 חָאנ גָאט .עקירעמַא רעשידיא רעד רַאפ טלַאה

 ן5791 .10

 טהעז קילַאיּב יװ---טפנוקוצ רעזנוא .א ,לעמיג
 01 .0 קלָאפ"דיי ,ײז

 ,א ,גרוּבזניג

 .1 יַאמ וורָאפ

 ?םוטנעדיא טסײה סָאװ .ר"ד
5511 

 ןפפל| .43 לּבװ"דעש .ץנעגילעטניא רעזנוא ,לג

 :ימיסַא רַאפ ארומ יד .רימידַאלװ ,ןַאמסָארג
 553 .12 טּפעס גָאט .עיצַאל

 .םזילַאירָאטירעט רעשימייה רעד .י ,םיוּבנירג

 {5541 ,25 װָאנ טגײה

 יעה .קילגמוא סָאד זיא םעד ןיא .י ,ןיקנַאד
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 ןופ ןוא טײז רעד ןופ ץנעגילעטניא רעזנוא ןעג
 פיך .7 יַאמ לּבפ"נ ,טײז רענעי

 .ימיסַא ײלרעלַא .ר"ד .םייח ,יקסװַאלטישז
 ן556) .13 ינוי גָאט .עקיהשמַא ןיא ןעדיא עטריל

 ,20 ינוי גָאס ,*םידוהַאי- ףשנטקירעמַא יד --

 ןפד1

 ."הטוש רעד ןַאװיא , ןוא 'ַאגַאייַאּבַאּב, יד --
 יעמַא ןיא טפנוקוצ רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןגעװ

 {55| .13 ּפַא גָאט .עקיר

 ן שידי ןופ) טַײקכילטלצעװלַא עכילטלעװו יד ---
 {559} .20 גױא לּבפ"נ ,4 ילוי גָאט .(קלָאּפ

 .ןעדיא עטרילימיסַא יד ןוכ גנוריזילַאנָאיצַאנ ---

 א .27 יבוי גָאט

 גױא גָאט ,?טעּברַא ףיוא טכער צלַאנָאיצַאנ, --

 ן911 ,22 טּפצכ לּבפ"נ ,22 ,21

 .סײג ןוא עלעירעטַאמ .א .מ ,טַאלּבנענעט
 טּפעס מירפ .(םוטנדיא רעניװ ןופ) הסיסג עקיט
 ן595 51

 עיצַאזיליּבַאטס וצ געװ ןץ'פוא ,ןויצ=ןּב ,ץּכ
 ילוי שז'ָאמ .עּפָארײא ןיא עגַארפ ןעדיא עגונּב

 1 וו

 -סױא ןַא ןופ רעטער ענעטעּבעגמוא .השמ ,ץּכ

 רעכַאלשידיא רעד ןגעװ} גנַאגרעטנוא ןטכַארטעג

 ןוא גנַאגרעטנוא ןלַאנָאיצַאנ ןוכ עיגָאלָאעדיא

 יז } רעמַאה .(ןעלטימ:גנוטער עטריטנעטַאּפ

4240 5941 

 -ביא רעשידיא רעד  ַאּב ןעגנומיטש הבושּת --
 {5551 ,17 ּפַא יירפ .ץנעגילעט

 ןשימַײה , ןגעוו { תּורּבס עשימײה .י ,רענרומכ
 1 .3 צעד טצ"פ ,"םזילַאירָאטירעט

 :סוה ןיא עגַארפ ןעדיא יד .ד ,וָאסָאנָאמָאל
 ן551 ,8 טּפעס טצ"די .דנַאל

 ײּב גנונײשרע עײנ לעגָאּפש ַא .אּבא ,ןעיליל
 -ער ןערעכײר םעד ןופ דנעגוי רעשידיא רעד
 ןיא שיטסילַאנָאיצַאנ טרעװ יז) סַאלק:םרָאפ

 רעד ןהָא שידיא ןײז ליװ יז .ןז ןעכילטלעװ

 .9 טּפעס טלעװ"די ,(יּבַאר םרָאפער ןופ ףליה

 ן

 ןצמעלּבָא רפ-טגורג יד .מ ,ןַאטיװעל

 ,גנואיוּב-רוטלוק רצשידפא רעצעדןופ

 טלעװ"ר .לושטעּברַא רעד ןופ עיצַאזישידיא (

 ,ץענ רעד ןופ גנואיוּבסיוא יד (2 ;70--65 יז 3

 "טסצלעז ַא ךַארּפש עשידיא יד (3 ;63--61 4

 יד (4 ;901--82 *ז 6--5 .לטימ ַא רעדָא קעװצ

 .עוויוס עשידיא יד ןוא גנואיוּב רוטלוק עשידיא
 ן609---599| ,900--83 יז 9

 סרעקסניּפ ןָאעל .ןעציטָאנ עשיפַארגָאילּביּב .י .8

 :ַאּפש ַא ןיא "ןָאיצַאּפיסנַאמעָאטױא , עטמהירַאּב

 -רַאפ ,(ץושעּביל .ש ןופ) גנוצצזרעּביא רעשינ

 טצ"דיי ,(1926 ב"בא לּת ,טפצהלמַאז) גנוכילקריוו

 131 .19 צעד

 רעד ןעגעװ תואיבנ .ר"ד .ש ,סעשַָאגרַאמ

 1 .7 יַאמ גָאט .רוטלוק רעשידיא

 עטלַא ןוא עסַאמ ,עיצנעגילעטניא .לדוי ,קרַאמ

 1605 .3 סב .םיאטח

 "בע יד .*עידעגַארט, יד .ר"ד .א ,ינודקומ

 16061 ,17 נַאי שז"ָאמ .עיצַאלימיסַא צטשיוט

 |ןדיי עטרילימיסַא יד ןגעװ} .ַײז ןוא רימ --

 6671 ,10 צעד שז'ָאמ

 ןעמצלּבָארּפ-רוטלוק ערעזנוא ,ר"ד .מ .ש ,דמלמ

 6651 .7 יז 33 קלָאפ"די .ַאקירעמַא ןיא

 רוד רעשידוי רעגנוי רעד .רעצ רעטלּפָאט ַא --

 91 ,6 יַאמ גָאט .עקירעמַא ןיא

 ןיא סערגנָאק טנגוי רעשידיי רעד .נ ,קינלעמ

 {6101 .16 גױא ליװ טײצ .ּהירּב ַא .זירַאּפ

 רעד וצ) קיטנַאמָאר עײנ ַא ,ד .ה ,גרעּבמַאנ

 ן611 , יַאמ גָאט .(ןעליוּפ ןיא עגַאל רעשידיא

 ,דרוי רעד ןוא רענעמוקעגפיוא רעד ,ש ,רעגינ

 ,12 ינוי גָאט |ןעמעלּכָארּפ-רוטלוק עשידיי ןגצווָו
511 

 ,16 טקָא גָאט ?עגַארפ עשידיא ןײא ָאד זיא --
5131 

 יַאמ גָאט ?זנוא טלהצפ רוטלוק ַא רַאפ סָאװ --
9. 41 

 גָאט ?תולג ןופ חֹּכ םעד ןיא טּבױלג רעװ --

 1515 ,20 ּבעפ

 1 ,8 ּפַא גָאט ,סגידצומה-לוח --

6612 
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 װָאנ גָאט .עקירעמַא ןיא טנעגוי עשידיא יד --

5. 171 

 גָאט .דנַאלסור ןיא םזילַאירָאטירעט רעשידיא --

 ן61 .27 רָאנ

 ,8 ינוי גָאט .טיײקשיטַײל ןוא טייקשידיא --

 1619} .28 ינוי גָאט"ליוװ

 לּבט *ּבול ,20 ץרעמ גָאט"לױו .טיײקשידיי.ךיק --

 01 .2 ּפַא

 גָאט .טײקשידיא עלַאנָאיצַאנ ןוא עזעיגילצר נר
 {621} ,4 נַאי

 לױּפ ר"ד ןופ רושָארּב רעד ןגעװ .ה ,טעווס

 װָאנ מירפ .?םעלּבָארּפ עשידיא-חרזמ יד/ ןַאטַאנ

 טײקגיטעט רוטלוק עסױרג יד ,ןתנ ,ץינלָאטס

 ן625| .17 טקָא דָא"דענעק .ענליװ ןיא

 עקיטסײג ףַא טכער סָאד ,י .ש ,יקצינּפוטס

 16241 .19 טקָא מירפ .םוטנגײא

 ריא ןוא ץנעגילעטניא עשידַײ יד ,א ,רעכירטס

 ךָאװ"נילָאװ .טפַאשלעזעג רעד ןיא לָאר עקיטציא

 6251 .84 טצ"גַאז ,2

 *עג ןופ עידעגַארט עטשרע יד .ר"ד ,ןָאסניקטע

 :יקס עשירָאטסיה} ךירטסע ןיא תונותח עטשימ

 {656| .11 ינוי לּבפ"נ .(עצ

 רעד ןוא םזינויצ רעד .ר"ד .רּתסֹא ,וװעשַאילע
 5271 ,11 סינ .םזיקלָאּפ

 גנורױישידיא ןוא גנורייניַארקוא .ש ,רענזָאּפ

 .נוא ןַא טרעװ רעײרפַאּב רעד ױװ .עניארקוא ןיא

 ן-| .80--57 */ 1 קוצ .רעקירדרעט

 ןיא םעלּבָארּפ עשידוי סָאד .ּב ,טסענלעגָאפ

 6501 .} רַאװ טרָאװ"וא .ַאּפָארײא הרזמ

 ן551} *74 עז .ןויבצ -

 ןילהָאוװ ןיא עיצַאלימיסַא יד .רַאזַאל ,ןַאהַאק

 .30 ינוי לּבט"דיי .+.ןעגנוקרעמעּב ןּוא ןעקורדנייַאל
: 31 

 רעשידיא רעד ןיא גנואּב.ןטַאר .י ,רָאטנַאק

 1551 .104--96 יז 2--1 טלעװ"ר ,עװיווס

 :ַאגָאיצַאנ רענעקורט רעד .םירפא ,ןַאלּפַאק

 *4 ינוי שז"ָאמ .טנעמַאדנופ רעכַאװש ןײז ןוא םז ל
5541 

 :יא יד ןופ גנורעטילּפשוצ יד .חסּפ ,ןַאלֿפַאק
 ן351 ,22 טקָא ןּבעל"נ .םיצוּביק עשיד

 ןיא עגַא?נבדיא, רעד ןגעװ .5 ,רעּפיק

 ,סעניוכצינ צשיטסינויצ יד ןגעוו ןוא דנַאּברַאפנטַאר

 161 .16--589 יז 6--5 טלצוװו"ר

 :טילַאטיא ץפ גנוּבעלפיוא יד .ל ,רערעלניילק
 671 .0 יַאמ רוק"דיי .םוהטנעדיא ןשינ

 ןיא ןעדיא עשילגנע ןעגעװ השמ ,ןאמניילק

= 8 8 
 ןופ גנוּבעלפױא יד .ר"ד .לארׂשי ,ילאינרק

 . ןספפ| .26 ילוי לּבט"די .ןעדיא צשידרפס יד

 יד ןופ "ןימאמ ינא , רעד .ש ,? ,רָאטידערק
 {6401 .14 :ַאי סקצ"די .ןעדיא עלַארעּביל

 -עטניא רענַאקירעמַא:שידיא יד .ַאעל ,סניּבַאר

 .גניגעװַאּב עלַאנָאיצַאנ שידיא יד ןוא ץנעגיל
 ןצ11 .0 קוצ

 לרַאק ?עסַאר ַא ןעדיא יד ןענייז .ללה ,ףַאגָאר

 וװרָאפ .עגַארכ ןעדיא רעד רעּביא קרעװ ס'יקסטוַאק
 ן6331 .23 יֵאמ

 עלַאנָאיצַאנ סָאד א רוטלוק .ש ,דלעפנעזָאר
 {6331 8 יז 15 קלָאפ"דיי .ןײזטסואווַאּב

 :עט רעד ןוא ליװגנַאז לארשי .א ,יקצואוועק ר

 ן643} .8 גױא שז"ַאמ .םזילַאירַאטיר

 ןגעװ} .םוטנעדיא ןעשיקרעט ןופ טסעשז רעד --

 שז' ָאמ |טכער=סטייהרעדנימ ןופ ךיז ןגָאזּפָא רעייז

 פו .13 גױא

 הליהק .עימַאנָאטווַא א

 .תוליהק רעשידי רעד ןופ ןטפירשרַאפ יד

 ךמס ןפױא ןלױּכ סערגנָאק רַאפ עיצַאזינַאגרָא
 .י1919 7/1| ןופ ףעש:הכולמ ןופ טערקעד םנופ

 :ָאטיל קורד :(רָאי 1919 רַאורּבעפ ןט:7 עשרַאװ)

 51 .40 יז 12 .עיפַארג

 ןיא עגַארפ צלַאנָאיצַאנ יד .ןויצנּב ,ןײטשּבור

 ןעאשצג לָאז ױזַא ױו ,גנוזייל ריא ןוא עניַארקוא

 ,דנַאּברַאפגטַאר ןיא קילּכוּפער עשידי יד ןרעװ

 .ז 38 .ּפמַאק ןוא ןָאסנויצ קורד :ענליוו
 71 ,28 ינוי גָאט"ליװ ,.ר .ז
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 יצ

 .ב .א

 .'06 טרָאװ .עגַארּפ הליהק

 רעד ןיא טײקשיטקַארּפ ןוא קיטילַאּפ
 ז'451

 טריזילַאער זומ עימָאנָאטװַא-רוטלוק יד .ּב .א

 דנַאלטסע ןיא  עימָאנָאטװַא"טלוק"צַאנ .ןרעוו

 641 .(לּבט"א)

 רעגיה רעד ןיא טײקיטעט ןוא בצמ רעד ,ג .א

 16501 4 'ז 4 לּבװ"זעמ .הלהק

 ?רימ ןפרַאד תוליהק ַא רַאפ סָאװ ,מ ,ןָאזנרהא

 {5511 .99 טרָאװ

 .עװקסָאמ ןיא רָאפנעטַאזוצ "דרעזעגח ןפיוא

 טצ"פ .*קילּבוּפער עשידי, םורַא ןטַאּבעד יד

 ןפפ .} צעד
 ןיא ןדי ןופ עגַאל עכעלטכער יד ,8 ןינַא
 1 ןַאּפש ןיא .דנַאלטסע ןוא עטיל ,דנַאלטעל

 1655| ,130--123 יז

 ןעדנירג ןעמ לָאז יצ .לארשי םייח ,זייַא
 .8 צעד דוי ?תוליהק עשיסקָאדָאטרָא ערעדנוזַאּב

 ן053|

 +ברעמ רַאפ סערגנָאק רעשידיא ַא ,א ,יקסװַאסָא

 51 .40 ילוי טרָאװ*דיי .עדַאנַאק

 =לוק ןשידיא ןופ עיסעס עטשרע .טסימעדַאקַא

 ן5560} .11 ינוי מירפ .דנַאלטסע ןיא טַאר-רוט

 ענײז ןוז רָאטקָאד רענליוװ רעד .רנבַא =ןּב

 רַאפנעמַאזוצ.תוליהק ןגצוו} .ןערָאפנעמַאזוצ=תוליהק

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,ןסערק יד ןופ
 .23 טקָא דוי ןיקסדָאגיװ בקעי ר"ד ךרוד

 ן71

 .עשרַאװ םישדח טכַא .ר"ד .8 ,גרעּבנידלָאג

 .19--10 יז 1 קנַאדעג רעיײרפ .הליהק רעװ
5551 

 ןופ ןוחצנ רעד .ר"ד .דלַאּפָאעל ,םַאטשנירג
 עדניימעג עשידיא יד ייּב קנַאדעג ןעלַאנָאיצַאנ םעד

 {659) .} ינוי לּבט"די ,ןילרעּב ןיא ןעלַאװ

 ןיא עימָאנָאטױַא עשידיא יד .ּבַא ,ה ,ץיוורוה

 ן601 .27 גױא לּבט"דַײ .דנַאלטס

 ,גטַאר ןיא עימָאנָאטױא ; עלַאנָאיצַאנ יד .קילעז

 {11 .30 טלצװ"ּברַא .דנַאּברַאּפ

 יד ןעגידַײטרעפ סָאד .ה .ס

 42 װָאנ דוי

 ,תוליהק עשידוי
1521 

 ומָאק יד ןעדער סָאװרַאפ .לאינד ,ינרַאשט
 טעװָאס ןיא קילּבוּפער רעשידיא ַא ןעגעװ ןעטסינ
 -קַארּפ ַא רעדָא עדנעגעל ַא סָאד זיא) דנַאלסור

 ן665} .93 ,27 טּכעס גָאט .(טײקכילגעמ עשיט

 ההּפשמ רעד ןיא קלָאפ:טעּברַא עשידיא סָאד

 טסקעט רעלופ .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ןוכ

 םנופ רעצרָאפ ,ןינילַאק רבח ןופ עדער רעד ןופ

 :נעמַאזוצ ןפױא טצטימָאק וויטוקצזקע ןלַארטנעצ

 {6641 19 צעד יירפ ."דדעזעג , ןופ רָאפ

 "עירָאעט עלַאנָאיצַאנ} סנינילַאק .ןויצ ןּב ,ץּכ

 רעד ףױא עדער עשיפַארגָאנעטס סנינילַאקל

 .16 צעד מירפ .(ץנערעכנָאק 'טעזָא;
 6651 ְו

 ,פױא ןוא תוהמ ריא ,הלהק יד .א ,ן;;סניוועל
 ,{11927 -- ךשמה} 19 ,18 דנַאל"אפ .ןעּבַאג

 {6661 .24 ,17 צצד ןּבעל"נילָאװ

 .ַאנ עטנוזעג ךצלגימ זיא ןעװ .לדֹוי ,קרַאמ
 1671 .,11 ,0 ,5 סינ ?עימָאנָאטױא עלַאנָאיצ

 6651 .7 סינ .עימָאנָאטװַא ןוא הנידמ --

 .וטלוק רעזנוא וצ געװ רעד .ש ,וועלעדנעמ
 ןיא עימָאנָאטװַא"טלוק"צַאנ .עימָאנָאטװַא רעלער

 51 .(לּבט"א) דנַאלטסע

 {67ס1 .564 צז .ד ,ה ,גרעּבמָאנ

 עלערוטלוק ןגעװ ץעזעג רעד .א ,ןיקרָאס
 ןיא םיטועמ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ עימָאנָאטװַא

 דנַאלטסע ןיא עימָאנָאטװַא"טלוק"צַאנ .דנַאלטסע
 ןי11 .(לּבט*א)

 :טסע ןיא עימָאנָאטװַא עלעהוטלוק עשידיא יד --

 {6721 .22 ּפַא מירפ .דנַאל

 ןיא עימָאנָאטױא עשידיא יד .אנכש ,ןײטשּפע

 רעשיטסילַאנָאיצַאנ ןיײק טינ זיא דנַאּברַאפנטעװָאס

 .לֵא רעד ףױא עדער סנינילַאק .מ ןגעװ} םולח

 ײרפ .("דרעזעג, ןופ ץנערעפנָאק רעכעלטלעוו
 ן751 .21 װָאנ

 טַאר:הלהק רעװָאשרַאװ ןופ גנוציז רַאנעלּפ
 151 .13 טקָא דוי .(טכירַאּב)

 .תוליהק רעשיד"י רעד ןוכ ןטפירשרָאפ יד
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 ךֿפס ןפױא .ןלױּפ:סערגנָאק ןיא עַײצַאזינַאגרָא:
 7/{{ 1910 ןוכפ ףעש:הכולמ ןּופ טערקעד ןופ
 67 ,3 יז 6 טרָאװ .לײט עט:0| (ךשמהל)
34 41} 

 רעניװָאקוּב ןופ ספרגנָאק רעד .רודגיבא ,סקופ

 751 ,11 יַאמ לּבט'דײ .ןעדיא

 ענרעדָאמ ַא ןײז ףרַאד סָאװ .8 ,ןיקדיירפ

 .20 טקָא לּבװ"רַאזָאר .הלהק עשיטַארקָאמעד
6761 

 ןרעדָאפ הליהק ַא רַאפ סָאװ .א ,סוטַאניצניצ

 ןיא רָאפנעמַאזוצ.תולהק ןקיטנײה םצד וצ} רימ

 יו .27 טּפעס ליװ טײצ .(ענליװ

 ,תולהק עשידוי ערעדנװעּב .רַאזַאל ,ןַאהַאק

 6751 ,11 װָאנ סקעצ"שרַאװ

 ,ה"צ ?סערגנָאק, רָפד .ר"ד .א ,קינלַארָאק
 ן679| .10 צעד גָאש

 עשידיא ַא ןעגעװ) רעלמַאז:ןעקילּבוּפער יד --

 ,28 װָאנ גָאט ,(דנַאלסור:טצװָאס ןיא קילּבוּפער
6501 

 ןסערק יד ןופ רָאפנעמַאװצ תולהק רעד
 לי טַײצ ,(טכירַאּב) ענליוו ןיא סעװטסדואוועיָאװ
 6511 420 ,28 טּפצס

 ןעּבעל עימָאנָאטױא עשידיא סָאד .י ,ווָאנילק
 ןעטייוצ ן'ךָאנ} ןעסײרּפ ןיש ןעדנימעג יד ןוא

 יא ןופ דנַאּברַאפ-סעדנַאל ם'נופ רהָאפנעמַאזוצ

 {652| .22 צעד שז"ָאמ .(תוליהק עשיד

 .טערקעד ןופ טערקצס רעד ,ר"ד ,צ ,דַאּבַאש

 ןופ טערקעד ןטױל תוליהק יד ןגעװ תוּנקּת יד

 .11 ,10 ,8 טקָא גָאט"ליװ ,1010 רַאורּבעפ 7
1 

 םזויטימעסיטנַא 3

 רעד ןופ הלפמ יד .ר"ד .םוחנ ,ןַאמדלַאג
 גָאט .דנַאלשטײד ןיא ײטרַאּפ רעשיטימעסיטנַא

 154 .21 טקָא

 .עסיטנַא רעד .ר'ד .דלַאּפָאעל ,סַאטשנירג
 ,טצעי ןוא--עטכישעג רעשטייד רעד ןיא םזיטימ
 6 ,20 טקָא לּבט"דיי

 .דנַאלסור ןיא םזיטימעסיטנַא ,א ,רעגילהַאװ
 1861 ,21 ּברַא"ד*

 52 ןענעה צטַאּבעד ש.ײױרג ַא .ז ,ףארדנעװ

 ןס57} .23 צעד ּוורָאפ .דנַאלסו- ןיא םזיטימצסיט

 טעװָאס ןיא םזיטימצסיטנַא רעד .ןויצ=ןב ,ץּכ

 יא רעשיטסיװעשלָאּב רעד ךָאנ ןופ7 דנַאלסור

 {655} .15 טקָא טנײה .(טניײה זיִּב שינערעקרעּב

 יקסרַאשטַאנול --

 .0 װָאנ מירֿפ

 .םזיטימעסיטנַא םעד רעּביא

 ן659|

 ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןעגעו ןירַאל ןוא ןינילַאק ---

 ,02 גױא שז"ָאמ .עיצַאזינָאלָאק רעשידיא

 {690| .3 טּפעס טצ*דיי

 ןוא ןעטסינומָאק עשידיא יד .ר"ד ."כדרמ ,לּכ

 טקָא לּבט"דיי .דנַאלסור ןיא םזיטימצסיטנַא רעד
 5511 יב

 -ימעסיטנַא ןעגעק טירטסרַא סטסּפַאּפ םעד --

 6931 .21 ילוי לּבט"די .םזיט

 ןופ טכיל םניא םזיטימעסיטנַא .ר"ד ,א ,א וָאל
 לוק .יקסנימוק .י ר"ד שידיא  .זילַאנַאָאכיסּפ

 יו ה7 0 כב

 ןוא םזיטימעסיטנַא רעד ,א ,יקסרַאשטַאנול
 ן093) .25 טקָא ײרפ .םיא ןגעק ףמַאק רעד

 ןיא ןעגנומערטש עײנ יד .ר"ד ,קחצי ,ןיוועל
 6921 .כ קוצ ,םזיטימעסיטנַא ןעשטייד

 ,האיצמ עכילקילגמוא יד ,ר"ד ,א ,ינודקומ

 טְקָא שז"ָאמ .דנַאלסור ןיא םזיטימצסיטנַא ןעגעוו

 11 .17 װָאנ גָאט'ליװ ,4

 ןגעװ} .רענײצ ןהָא םזיטימצסיטנַא .ש ,רעגינ

 .90 טקָא גָאט ןדנַאלסור ןיא םזיטימעסיטנַא
71 

 זיא יצ .םזיטימעסיטנַא ןעגעק ףמַאק רעד --

 ן6931 .17 ילוי גָאט ,םעד ןיא ןיז ַא ָאד

 :עסיטנַא רעד זַא ,טגָאז רע .ב ,וועצמידיווענ

 ?סור ןיא ןעטסינומָאק יד ןעשיװצ טסקַאװ םזיטימ

 -עה עכעלדנעש ןופ ןעטקַאפ עדנענױטש ,דנַאל

 ןופ ןעזײרק עטסכעה יד ןיא ןעדיא ןעגעג סעצ

 ז99) .8 טקָא װרָאפ .דנַאלסור

 טציא םזיטימעסיטנַא ָאד זיא .ר"ד .א ,ןינָאס

 ןלוְו .8 טקָא גָאט ?דנַאלסור ןיא

 ימעסיטנַא ןַארַאפ זיא ,סַאיליװ ,ןַאמרעקוצ
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 .(ןָאדנָאל ןוכ וירּב ַא} /דנַאלגנע ןיא םזיש

 1701|} .} צעד שזיַאמו

 עשיטימעסיטנַא עטסקרַאטש .לארשי ,ןַאהַאק
 .ענעצס רעד ןופ ּפָארַא טהעג ןעלױּפ ןיא ײטרַאּפ

 7021 .17 וָאנ דָא"דענעק {עיצעדנע רעד ןגעו|

 יימעסיטּנַא ןוא םזישַאפ .דֹוד ,רערעלניילק .

 ןוא םזילַארעּביל ןשינעילַאטיא ןיא ןעדוי .םזיט

 7031 .15 טּפעס לּבפ"נ .,םזישַאפ

 םזיטימעסיטנַא סײקסװעיָאטסָאד .י ,וָאנילק
 טשרע יד טױל} יורפ רעד וצ  וװירּב ענייז ןיא

 :טפירש ןעסױרג םעד ןוכ ףעירּב עטכילטנפערַאפ

 .29 טקָא שז"ָאמ .(רהָאי 12 רַאפ רעלעטש
41 

 .א ,גרעבנייטש ן7051 1509 צז

 םוינויצ ,םזיניטסעל אפ .ג י

 :לבוי רעסיורג רעד .ר"ד .ש ,טדַאטשנעזײַא

 --1896) ץנַאדעגיהנידמ ןעשידיא ןופ רהָאי

 לו .9 'ז 11 קלָאפ"די .(1926

 ןעקקיטְרַא יד רעּביא עטַאּבעד יד ,י ,יבצ:ןּב

 ן7671 .15 ּבעפ וורָאפ .עניטסעלַאּפ ןעגעוו

 -יװצ ַא -- לארשי ץרא .ר"ד .ש ,ןייטשנרעּב

 7051 48 ץלָאפ"רי ?טַאַאטש ןענָאיצַאב-

 רעשיגָאלָאכיסּפ רעד

 .לּכשה:רסומ

 ן7ספ}

 .ר"ד ,םוחנ ,ןַאמדלָאג
 ןַײז ןוא (םזינויצ ןיא) סירק

 .92--78 'ז 5 לּב"נויצ

 יד) .לכש ןוא ןעלהיפעג .ר"ד .א ,גרוּבזניג

 ,18 נַאי װֹרָאפ .(ַאניטסעלַאּפ ןעגעו עטַאּבעד

 ןל01 0 .6

 .יוצ ףמַאק רעד .רעטנָאלּפ ַא .יּבצ ,ןַאקשריה

 .25 ינוי גָאט .ןעטסינויצ טינ ןוא ןעטסינויצ ןעש
7111 

 ַא "טַאַאטשנעדוי. .ר"ד .רָאדָאעט ,לצרעהי
 *יא רעד ןופ גנוזעל רענרעדָאמ ַא רַאפ ךוזרַאפ

 ינערעּב .ש ר'ד ןופ טצעצזרעּביא ,עגַארפ:ןעד
 ןל121 .82--18 קלָאפ"דיי .ןייטש

 טנעמיטנעס ַא סלַא עניטסעלַאּפ ,ּב ,קעדַאלװ
 ,גנוגעװַאּב עשיטילָאּפ ַא סלַא םזינויצ רעד ןוא

 }1 .) גַאי ורָאפי

 שז"ָאמ .תופט ס'ליווגנאז . ,וו ײקסניטַאּבַאשז

 ן7141 ' .20 גױא

 ןוא לארשי ץרא .ר"ד .םייח ,יקסװַאלטישז
 ן7151 } .14 צעד גָאט .ץראל ץוח

 ןעשידיא םעד ןיא קנַאדעג לארשי.ץרא רעד --
 61 .28 װָאנ גָאט ,רעגַאל ןעװיסע-גָארּפ

 ןיא טעטירָאיַאמ עשידיא ַא .סיווייד ,שטירט

 .(ןעטסָאק ףרַאד סָאד ליפיוו ןוּבשח ַא) עניטסעלַאּפ
 ןלג7} .31 ילוי גָאט
 רעשידיא ַא וצ געװ ןפַא .ש ,ץיװַאנרעשט

 ן715} ,15 ּפַא קלָאפ .לארשי:ץרא ןיא טייהרעמ

 .לארׂשי ץרא ןוא םירק ,ר"ד .ש .א ,סירוי

 .} גױא טצ"דיי .עילָאּפָארטעמ רעדָא עינָאלָאק
 ןלגפ}

 טָאה סָאװ} ?טַאטשנעדוי, רָאי 30 .השמ ,ץּכ
 רעמַאה .4(רָאי 90 ןיא טכיײרגרעד םזינויצ רעד

 ןק0} : ,41--57 יז 2

 ןוא יוּבנױא לארשי.ץרא רעד .בקעי ,יודנאל
 7211 .9 װָאנ דוי .ןעװיטַאמ ענייז

 .ץרא ןעגעװ תונוּכ .וו ,ידלַאטרעּב---יקצַאל
 רעד ןופ ןוא טַײװ רעד ןופ ןעדוי וצ} לארשי

 ן722| .2 יַאמ לּבפ"נ .(טייז

 :עד יד) קיטילָאּפ ןוא ןעלהיפעג .א ,קַאוװטיל
 ן725) ,25 נַאי װרָאפ .(ַאניטסעלַאּפ ןעגעוו עטַאּב

 טַײּברַא-רוטלוק ןופ םעלּבָארּפ סָאד .א ,ןיווטיל
 ן724) .33 קלָאפ"דיי .םזינויצ םניא

 'ז 7 קוצ .תולג ןוא לארשי ץרא .א ,ןיסעיל
43--426, 1 

 יד רעּביא עטַאבעד יד ,בקעי ,יקסניצשעל

 .20 ּבעפ װרָאפ .,עניטסעלַאּפ ןעגעיו ןעלקיטרַא
 שש

 .לוק עשיטסינויצ עײנ יד .ר"ד .א ,ןילָאגרַאמ
 .10 ּפַא רוק"די .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב רוט

 ש)

 --1096)} טַאטשנעדוי רהָאי גיסיײרד .לאונמע

 שי 5 ווָאנ מָאמ .(6

 טימ .עטַאּבעד יד זיא ןעמעװ טימ ,סקַאמ ,,ןייּפ .

 ײטַאּפמיס סָאװ ןעטסילַאיצָאס טימ יצ ,ןעטסינויצ

 יַאּפ ןעגעוו עטַאְּבעד יד) ?ַאניטטעלַאּפ טימ ןעריז
 ןזפ1 ,2 בַאי װרָאפ .(ַאניטסצל
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 עד יד) .םוטש ןוא בױט .ּבָאקיישוד ,ןיקנעּפ

 ן750} .6 ּבעפ װרָאפ .(ַאניטסעלַאּפ ןעגעו עטַאּב

 =רַא סנַאהַאק .ּבַא וצ| .לארשי.ץרא ןגעװ ,ןויבצ

 1 .21 ,20 גַאי גָאטיליװ |ןעלקיט

 ןַײק ןײז טינ ףרַאד ןעמ .סקעלַא ,ןַאהַאק
 .עניטסעלַאּפ ןיא טײּברַא יד ןעציטש וצ טסינויצ

 .27 ּבעפ װרָאפ .(ַאניטסעלַאּפ ןעגעוו טטַאּבעד יד)
 ןל1

 ןוא םעלּבָארּפ:נסַאלק סָאד .ש ,יקטנַאלּפַאק
 ןיא טעטיװיטקַא-גסַאלק עקידנעטש-טסּבלעו יז

 7531 .228 רעשט טצ'ּברַא .םזינויצ

 ןעציטש ןעפרַאד רימ סָאװרַאפ ,ללה ,ףָאגָאר
 ןעגעוו עטַאּבעד ײד) .עניטסעלַאּפ ןיא טײּברַא יד
 ן754) .30 נַאי װֹרָאפ .(ַאניטסעלַאּפ

 .עג ַא ןופ ןעגנוקרעמַאּב .רידא ןּב) .א ,ןיזָאר

 ןגעװ ןוא לארשי ץרא ןופ} רענגעק םענעזעװ
 "51 ,7 טעּברַא"אע .(לארשי ץרא

 .םזינויצ ןיא ןעּבַאגפוא עײנ יד .ש ,דלעפנעזָאר
 7561 .7 ּפַא גָאט

 לארשי ץרא ןָאק ןעדיא ליפיוו ,השמ ,ןיּבור

 ן7571 .8 גױא טצ"די ?ךיז ןיא ןעמהענײרַא

 ןעגנואיצַאּב עשידיא:שיּבַארַא יד .ש ,סעקוויר
 ן755| ,92--43 יז 3 רעמַאה .עניטסעלַאּפ ןיא

 עגַא רפנכ ַארּפש .ד

 :ערּבעה ןֹוא ןטסישידיא ,םֹולש ,ןייטשנרוא
 {7391 .43 קירפַא .ןטסיא

 :לוק, סלַא םזישידיא .דֹוד ,גרעּבסלעדייא

 ,יד ןגעװ} .שיאערּבעה ןופ "עטגלָאּפרַאפ , יד ---

 ןוצ ןעגנוגלָאפרַאפ יד! ןגעק ןריטסעטָארּפ סָאװ
 .7 יז 11קלָאפ"דײ .|לארשי-ץרא ןיא ןטסישידיי

 ןי+11

 ן'2| ,08 סיװ"דיי"ּביּב .שידיא ,ינֹולּפ שיא

 :ּפָא סָאד ןעמ ןעק וצ .ּביל הדוהי ,ןַאעלרָא
 רעקַאלפ ,(שידיײ ןושל ןגעװ) רעטעּפש ףױא ןגייל

 ן{1 .9--5 1

 ףמַאק רעזָאלקעװצ רעד ,ןויצ ןּב ,קינַארַאּב

 .29 ךָאװ"נילָאװ ."שידיי--שיאערּבעה , ןופ
7431 

 :קידיא טימ ךיז ןעמהעש סָאװ .יד .פ ,יקסרוּב
 741 ,80 װָאנ גָאט ,(ענוּבירט סקלָאפ)

 .לוק ןוא ךַארּפש ןופ םעלבָארּפ יד ,רידא+ןּב-

 .לארשי ץרא ןיא טפַאשרעטעּברַא רעד ייּב רוט

 ןק461 ,9--7 יז 2--1 סיײנ

 .ערּבעה ןופ טפנוקוצ יד ,ּבַא ,גרעּבדלָאג
 ןופ טײהנעגעלעג רעד וצ'} .ַאקירעמַא ןיא שיא
 +לעדַאליפ ןיא ןָאשנעװנָאק תירבע תורדּתסה רעד

 פו .47 קלָאפ"דיי .(ַאיפ

 שי .3445 עז ,ל ,ץנַאלג

 רעטומ ןוא עלַאנָאיצַאנ רעזנוא .ש ,ווָאנּבוד

 ן749) ,15 גױא דיײ"דַאנַאק .ךַארּפש

 .{ ּבעפ מירפ .שידיא וצ *ןָאגרַאשז , ןופ --
 ןדפס}

 ,עיפלעדַאליפ ןיא ןָאשנעװנָאק עשיאערּבעה יד

 ןזפוו 43 קלָאפ"די .(טכירַאּב רעלעיצצּפס}

 רעשידיי ןוא שידײ ןגעװ .5 ,קַאיװַאשרַאװ

 ן759) ,14--10 יז (לּבט"א) עמיטש-טנגוי .רוטלוק

 ןושל ןוא שידיײ:ןשל ,שדוק-ןושל ,י ,ב ,ןיוו

 ןל31 .4 יז 28 ךָאװ?נילָאװ .שילױוּפ

 יידיא ןיא לעטיּפַאק רעײנ:טלַא .ש .א ,סקַאז
 .ּבצה--שידי ףמַאק םעד ןגעװ} .עטכישעג רעש
 1 .8 ינוי גָאט |שיאצר

 ךוי .עגַארפ ךַארּפש רעזנוא ,ןימינּב ,ןַאמסוז
 .ןלפפ} .20 טקָא

 ןוא קלָאפ עשידי סָאד .םייח ,יקסװָאלטישז
 .2 יז 12 רַאקוּב טרָאװ"וא .ךַארּפש עשידַײ יד

7561 

 -ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ?גנורױילגנע, יד --
 ןקפד} .108 לּב"טיל ,29 ּפַא גָאט

 הירב ַאל שידיײ ןגעק גוצ:ץירק רעד .ל ,ןייח
 51 .) טלעװ"ּברַא ..עניטסעלַאּפ ןופ

 :ָאמַא ןופ םישרוי יד טינ טיז .ןויצ:ןּב ,ץּכ

 "הפשה יניגמ דודג, םוצ ,"ןערָאטַאקיפיסור,, עקיל
 יז .11 ץרעמ טנַײה .ביבא-לּת ןיא

 =יירש צגיד'לארשי-ץרא יד ןעגייווש סָאװרַאפ ==
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 ןיא "הפשה יניגמ,, ןופ ףמַאק םעד ןגצעװ| ?רעּב

 ןל60} .24 צעד טנײה {|שידַײ ןגעק י"א

 רעד וצ רעפטנצ ַא .הלטבל הכרּב א .ש ,ןַאזַאכ

 .(שיאערּבעה ןוא שידיײ ןגעװ) עטעקנַא-"טנייה,

 ן7611 .40 םעלעכ טש"וא

 .בעה ןוא שידיא .וװ ,ידלָאטרעּב --יקצַאל

 7621 .17 ינוי קלָאפ .שיאער

 רעד וצ) תועט רעכַאלקילגמוא ןַא .א ,ןיווטיל
 :עּמַא ןיא שידיא ןופ טפנוקוצ רעד ןגעװ עגַארפ
 ןק1 .8--5 'ז 9 ײ'נ טשיּברַא"דיי ,(עקיר

 :בעה עדנעדער שידיא .ר"ד .ש ,סעטשָאגרַאמ

 רעד ןופ ץנערעכנָאק רעגיטנײה רעד וצ .רעצר

 ,28 צעד גָאט .עיפלעדַאליפ ןיא תירבע תורדּתסה
: 7641 

 .132 לּב'טיל .ןדליש עשידײ .ןפחנ ,ליזיימ
7651 

 ?עלָאט יד ןופ ץנַארעלָאטמוא יד .ש ,רעגינ

 ןפױא שידיי רעפיא חוּכיװ םעד ןגעװ} .עטנַאר

 61 .20 ץרעמ גָאט |טעקנַאּב-קילַאיּב

 :טײטסױא עשלַאפ יד .?םזישיד", זיא סָאװ --

 עשידיי יד .|| ;128 לּב?טיל ,21 גױא גָאט .גנוש
 .126 לּב"טיל .םזישידיי רעד ןוא רוטַארעטיל

761 

 .ךַארּפש ןהָא רעדניק--רעדניק ןהָא ךַארּפש --

 ןעקירעמַא ןיא שידי ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו}

 ן7631 .19 ינוי גָאט

 7691 .92 עז =

 ןוא ןעטסישידוי עשיאערּבעה .8 .י ,ןַאמיינ

 וצ ןעגנוקרעמַאּב רָאּפ ַא .ןעטסיאערּבעה עשידוי

 ן770} .20 ץרעמ לּבטיָאל .עגַארפ ךַארּפש רעזנוא

 סעצָארּפ-סגנולקיװטנעצ רעד .ןתנ ,ץינלַאטס
 .10 װָאנ דָא'דענעק ,ענליװ ןיא שידיא ןופ

 ן7711

 ןוא שידיא ןעגעװ עטעקנַא יד .ׁש ,גרעּבדרע

 ןללפ} ,10 טּפעס לּבט"די .ןעלױּפ ןיא שיאערּבעה

 ,םזישידיא רעטריזינַאקירעמַא .ר"ד .ק ,גרעּבנרַאפ

 ןק731 ,29 נַאי גָאט

 יא םעד ןופ ךַארּפש יד זיא סָאװ .י ,סעגייפ

 ן77ג| .17 ּבעפ גָאט .עינעמור ןיא קֹּלָאפ ןעשיד

 :ירוא וצ ףירּב רענעפָא ןַא ,רעטלַא ,ענזיצַאק

 שידי ןגעװ} .לארשייץרא ןיא ןגרעּבנירג יבצ
 ,16--15 יז 87 לּב"טיל {עניטסעלַאּפ ןיא

7751 

 .ןכַארּפש רעד ןגצוו) לכב-ַײנ .ר"ד .א ,קינלַארָאק
 ןלי1 ,15 ץרעמ גָאט ,(עגַארּפ

 ןוא סעקיװעשלָאּב יד .(רידא ןּב) .א ,ןָאר
 ןעגעװ ןוא לארשי ץרא ןופ) עגַארפ:ךַארּפש יד
 ןללד} ,217--9209 יז 4 קוצ .(לארשי ץרא

 78 .2123 צז .קחצי ,עזָאר

 .| ינוי יירפ .םזיאצרּבעה רעד .ש ,סעקוויר
 ןזלפ}

 ךַארּפש עלעיציפָא סלַא שידיא ,ןמלז !ןעזייר

 ,01 .13 צעד שז'ָאמ .ענליװ ןיא

 .גיזָאלטכורפ ןופ הללק יד .דוד ,יקסלעּבער
 תורדּתסה רעד ןוּכ ןָאשנעװנָאק רעד וצ) טַײק

 קנו ,20 פ"ַאּפ .(תירבע

 לּבט"ּבול .שידוי ןענעק זומ ןעמ .ַא :רעצרַאװש

 פן ,12 טקָא

 וװירּב ַא} שידיא ןופ ןרענָאיּפ ,3 .י ,ןַאמרעש

 531 ,23 קירּפַא .(ןאּברוד ןופ

 .עיצַארגימע .עיצַאזינָאלָאק 5
 עיצַארגימיא

 .עיצַארגימע .ּב .עיצַאזינָאלָאק .א
 עיצַארגימיא

 עיצַאזינָאלָאק .א

 9365 צז .יכדרמ ,ןָאסרעּפלַא

 טריװדּנַאל עשידײ יד .ּפָארּפ .ב ,סוקצורּב

 רעכילטכישעג ריא .עּפָארײא חרזמ ןיא טפַאש

 .המחלמ טלעװ רעד טניז גנולקיװטנַא ןוא םוקפיוא

 -רַאק 9 טימ| .'ז 105 .טרָא דנַאּברַאפ :ןילרעּב

 : ןסעט

 .110 לּב"טיל ,ּברַאפרעּבליז .מ

 ןז 541

1751 

 =ַאסעּב ןיא טּפַאשטריװדנַאל עשידיא יד
 ײגַא יד ןוא םרָאפער:רַארגַא רעד ךָאנ עיּבַאר

 =ָאלָאק רעשידיא רעד ןופ טײקיטעט עשימָאנָאר

 ,1024 רָאי ןיא א"קי טפַאשלעזענ סנָאיצַאזינ

 העד ןופ 'טּפָא יּפָאָאק-'נָארגַא רעד ןופ !גסיױרַא

 ןקפ} .יז 96 .,עיּבַארַאסעּב ןיא א"קי

 * סח ל



 סנָאיצַאזינָאלַאק ןעשידיא םעד םורַא .פ ,תלחנפ
 ן757} ןסערייַא סָאנעוּב| .עניטנעגרַא ןיא ןעזעװ

 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעשיניַארקואלַא רע
 ,ןגָארטרָאפ) 1926 לַארװעפ 22--20 דרעזעג
 ןענדרָאנײא .ףַא 'זעג .(סעיצולָאזער ןוא ןסױצט

 :לֵא "דרעזעג, -- דרע ףַא ןדיא עקידנטעּברַא

 -רוטלוק :װעיק .גנוטלַאװרַאפ.טּפױה עשיניַארקוא

 51 ,יק 20 .יזקע 8000 .יז 43 .עגיל

 רעד ןגעװ סעידעי צקיטױנ .א .כ ,לעקביפ

 -זעג , ןופ 'גסיֹורַא .גנונדרָאנײַא דרע רעשידיא

 :רַאכ .גנוטלַאװרַאפ-טּפױה עשיניַארקואלַא ?דרע

 7591 .40 7 14 .װָאק

 .רערעדנַאװרעּביא םעד ףליה וצ .י ,רָאטנַאק

 יז 67 ן1927 :צליה| .עגיל:רוטלוק : װציק

 יו .יק 48 .יזקצק 0

 יי .2358 עז ,ּב .י ,לַאּביר

 רעד ןופ עטכישעג יד .ר"ד .בקעי ,יקצַאש

 :קרָאיײינ .דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיא

 1792 .וקעצ 200 .יז 18 .רעקעװ

 .ג

 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעשיניַארקואלַא רעט:1 .3 .א

 עי | .132 יז 9 טלעװ"ר .דרעזעג

 רעשידיא רעד ןפ ּבױהנָא רעד .ׂש ,יקסרוגַא

 ןטקַאפ} דנַאּברַאפנטַאר ןיא גנונעדרָאנײַא דרע

 |793} .} צעד סעמצ ,{ןטנעמוקָאד ןוא

 ןגעװ) קיטסיטַאטס עשיקעסװצי .י ,ןַאסלעדיא
 ,2 פַאּב .(דנַאלסור ןיא ןטסינָאלָאק עשידײ יד
 ן7951 .|83 ,194 רעשט טציּברַא

 יד עיצַאזינָאלָאק עקַאט זיא ,ס ,שטיװַאנַאוװיא

 ?דנַאלסור ןיא ןעדיא יד רַאפ ףליה עגיטכיר

 ןקפ8ו .9 ,4 װוָאנ וורָאפ

 :ָאק רעטעּברַא רעּביא ץנַארפ ,רעמײהנעּפָא

 1797 .7 טקָא מירפ .י"א ןיא סעינָאל

 גנוכוזרעטנוא יד .ר"ד .םייח ,ווָארַאזַאלרַא
 :עלטפַאשטדיװדנַאל רעד !געװ) רעמײהנעּפָא ןופ

 ,17 פ"ַאפ .(לארשי ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק רעכ
|751 

 םורַאל ףרָאד עשידוי סָאד .ל .י .ןַאעלרָא
 דוי .(ןעלױּפ ןיא רענעלּפ:עיצַאזינָאלָאק עײנ יד
 (799 .17 צעד
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 .ירװעי,) קישזומ רעשידײ רעד .,ןֹויֿמִד לעּב

 ףױא) ןלַאירעטַאמ ךוּבלמַאז ַא ("ןינַאיטסערק יקס

 צװקסַאמ "דרעזעג, ןופ ןּבעגעגסױרַא (שיסור

 ן5סס1 .8 ,41 ּבעפ גָאט"ליו 35

 עּבלַאה ַא ןוא דרעפ ַא ,, .יּפָארּפ .ּב ,סוקצורּב

 1 .6 קוצ ."הוק

 ןעגעװ עיסוקסיד לעסיּב ַא .ריד ,י ,ּבילטַאג
 .6 טְקָא טנַײה"זירַאּפ ,20 טּפעס טנַײה ."םיּרק ,

 ןֿפסמ1

 .ײרש יד ןִופ לעיּפַא רעד .צ .ּב ,גרעֿבדלָאג

 רעּבײרש עשידיא-שיסור יד ןופ ףור רעד .רֶעּב
 531 ,11 יַאמ גָאט .עיצַאזינָאלָאק רַאפ

 וצ גנוגעװַאּב יד סָאװ טימ .י .ד ,רעטלָאג
 :נעעג ךי  טָאה ַאקיסקעמ ןיא ןעדיא ןעריזינָאלָאק

 1503) .14 ילוי שז"דיי .טגיד

 -רעּפ ןיא טעּצרַא-דרע עשידיא .,םיַאכ ,ןידליג
 {505| .7 'ז 8 רעױּפ"די .זיירק רעקסיַאמַאװ

 ןופ םונעלּפ ןשיניַארקואלַא ןופ ןעלקַאכַאס --

 יו .0 1 רעױּפ"די .?דרעזעג

 ןוא יּבר רענָאלּבַאי ןעגעװ תמא רעד .ש ,תולג
 ,28 װָאנ װרָאפ .עניטסעלַאּפ ןיא עינָאלָאק ןייז

 ןפסד}

 ןענדרָאוצנַײַא ףַא טפַאשלעצזעג "דרעזעג רעדז

 רעד ןפ טכירַאּב .דרע ףֵַא ןדיא עקידנטעּברַא

 ?דרעזעג, ןופ גנוטלַאװרַאפ רעשיניַארקואלַא
 עסערּפ .4יקסװעיַאלָאקינ .ה ןופ גָארטרָאפל

 ן5051 .19 גיוא

 סָאד ןוא רָאפנעמַאװצ ?דרעזעג+ רעד
 מעל טרָאװ .ץכעזױמעג עשיטסילַאנָאיצַאנ:שידיי
1 5091 

 .ר"ד .א .,יקסװַאנַארג

 ,16--14 יז 10 ּברַא'די

 ,תונוכש:רעטײּברַא

5101} 

 לארשי:ץרא ןיא טפַאשטריװדנַאל עשידיי יד --

 ל"קק .םוטנעגײא-ןעדָאב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוא

 ן5111 3

 טרַאננױא 73'} ןָאהט רימ ןעלָאז סָאװ .מ ,עדנַאד
 .(ןעגַארפ סנָאיצַאזינָאלָאק עכילטפַאשטריװדנַאל

 6 .88 קלָאפ"דיי

 ושירַאצ ןיא ןדיי ןופ עיצַאזינָאלָאק .כ ,ץענוד -=

 .נילחָאי 2612 ןפ לטרעכ רעטשרעל דנַאלסור



 ן515| .43--635 יז 10--0 גימ ןרעטש .(טרעד

 יד .ד ,קורד

 .19 טּפעס שז"ָאמ

 .ןעדיא יצ גנוגעװַאּצ םרַאפ

 ן5111

 .ינָאלָאק רעשידי רעד ןופ רעוטיטּפיוה יד

 .ד ר"ד טימ סעומש ַא ןופ ,דנַאלסור ןיא עיצַאו
 5 .20 צצד גָאט"ליװ .ןַאמלעכָאי

 יא יד ןוא ןעדיא רעניטנעגרַא .* .ס ,ץיוורוה

 ילוי טצ'דיי .עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק עשיד

8. 161 

 ןיא עיצַאזינָאלַאק עשידיא ,ע ,גרעּבנעטַאװ

 ---68 יז מלַא-יײרפ .1923 ןיא דנַאּברַאפ ןטעװָאס

 ןֿגדֶו .3

 ןגעװ} טעּברַאײדרע וצ לדנַאװ-לדנַאה ןופ --
 :סור.טעװָאס ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא רעד

 51 .48--43 יז 2 רעמַאה .(דנַאל

 רעשידיא רעד ןעגעװ ןעטקַאפ .ּב ,קעדַאלװ

 .17 װָאנ װרָאפ .דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלָאק
511 

 .ידיא רעד טימ טלַאה סע יװ .ז ,ףָארדנעו

 סָאװ) דנַאלסור-טעװָאס ןיא עיצַאזינָאלַאק רעש
 סָאװ ןוא עיצַאזינָאלָאק ןופ רענגעג יד ןעגָאז

 .ידײטרַאפ ערהיא ןערענטנע וצ ףױרעד ןעּבָאה

 ן52ס| .80 גױא וּורָאפ .(רעג

 רעד ןעגעג ןוא רַאּפ ןעטנעמוגרַא עגידרעטייוו ---

 ,דנַאלסור-טעװַָאס ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא

 ן521} .} טּפעס ּװרָאפ

 ןוא ןענייז ַײז ײװ ױזַא סעינָאלָאק עשידיא יד --

 וװרָאּפ .רעקיטירק ערעזנוא רָאפ יז ןעלעטש סע יװ

 ן522| .6 טּפעס

 .ײו ײז לײװ טײברַאידרע ףױא ןעהצג ןעדיא --

 .15 טּפעס ורָאפ .טכער:רעגריּב ןוא טיױרּב ןעל
1 

 .צַאזינָאלָאק רעד ןיא ןעזירג ןוא ןערעלעפ --
 :על ןערעלעפ ףױא) .דנַאלסור ןיא טײּברַא סנָאי

 .טרעסעּבעגסױא ןערעװ ןעזײרג .ךײ ןעמ טנער

 1 .3 טּפעס װרָאּפ

 -ידיא ַא חּכמ) ןעזָאּב ַא ןעכַאש .ג .ּב ,קַאז

 "עק .(עדעגעק ןיא ןַאלּפ ןעשיטסינָאלָאק ןעש

 1525 514 וָאנ דָא"דענ

 עשידיא ןעגעװ .קחצי ,רַאז

 ,29 ץרעמ שז"ַאמ .ַאקירעמַא

 .עיצַאזינָאלָאק עשידי יד .מ ,ּברַאפרעּבליז
 .נעמַאזוצ ןפוא עיגָאלָאעדיא ריא ןּוא גנוגעװַאּב
 צעד טצ"פ .עװקסָאמ ןיא "דרעזעג, ןופ רָאפ
4, 26. 71 

 ןיא רעמרַאפ
5251 

 רעד ןופ ןויטקעּפסרעּפ ןוא ןטײקכעלגעמ יד --

 *+סור ןיא) עיצַאזינָאלָאק רעשידי רעקידרעטײװ

 1581 .81 צעד ט"צפ .(דנַאל

 .ינָאלָאק "םירק, רעד ןעגעװ .צ .ש ,רעצעז

 91 .20 ינוי שז"ָאמ .עיצַאז

 .עיצַאזינָאלָאק "םירקצ יד .לֹוּו ,יקסניטָאּבַאשז
 550 .21 ינוי ליװ טײצ ,4 ינוי שז"ָאמ

 ןוא לארשי ץרא .ר'ד .םייח ,יקסווָאלטישז
 רעד וצ ןטסינויצ יד ןופ גנוהיצַאּב יד .דנַאלסור

 גָאט .רעדנעל עדיײּב ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא

 111 .כ צעד

 ַאל ?עיצַאזינָאלָאק רענָאלּבַאי .לּביײל ,ןייח

 .81 ,30 טלעװ"ּברַא .(עניטסעלַאּפ ןוכ ווירּב
 ןפל}

 רענָאלּבַאי ןופ גנורעלקרע'נַא .לאקזחי ,ּבהָאט
 ן525) .26 װָאנ טנײה .בקעי.תלחנ ןעגצװ יצר

 שָאְק רעשידוי רעד ןעגעװ תמא רעד - ,רעגיפ

 ןּבואר טימ סצומש ַאק דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאל

 541 .37 טּפעס מָאמ .{ןינַײרּב

 .ַאֹּפ ןיא דנַאל ןוא טלעג .סיווייד ,שטירט

 .יטסצלַאּפ רעד ןּופ ןוּבשח לעקיטש ַא .עניטסעל

 5 .24 ילוי גָאט .עיצַאזינָאלָאק רענ

 ?ןעמעננײרַא לארשי:ץרא ןעק ןעדיא לעיפיוו ---
 ן556 10 קוצ .(קיטסיטַאטס עשיטסימיטּפָא

 ןגעװ סעידעי עשיטסיטַאטס .ל ,שטיװָאנכַאי
 .סגנילירפ רעד ןופ רערעדנַאװרעּביא עשידיא יד

 דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע רעד .ג .רָאי 1026 ןופ ַײר
 14 ,4 טּפעס סעמע .רערעדנַאװרעּביא יד ןוכ
 .ןו .(ףָאס)

 ןופ רָאפנעמַאװצ םעד ןגעװ ריד ,ןַאמלעכָאי
 351 ,17 ,16 צעד גָאט"ליװ ."טעזָא,

 *סור ןיא עיצַאזינָאלָאק יד .ר"ד .ש .א ,סירוי

 .לארשי ץרא ןיא םײה עלַאנָאיצַאנ יד ןוא דנַאל

 {1 .28 ילוי טצ"דיי
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 :קעד-רופלַאּב יד ןוא טקעיָארּפ רעמירק רעד --

 {540} .20 ילוי טצ"דיײ .עיצַארַאל

 :עגלַא יד ןתא עיצַאוינַאלַאק עשידוי יד
 ַאל דנַאלסור טצװָאס ןיא עגַאל עשידוי ענײמ

 -ערּפ ןופ דילגטימ ,ןישזערעכנ 'ה טימ ךערּפשעג
 1541 .17 טקָא מָאמ .(טעומָאק ןופ םואידיז

 ."דרעזעג, ןופ רָאפנעמַאזװצ ןכָאנ ,י ,ילארשי

 יי .1 רַאװ טציּברַא

 ןוא עיצַאזינָאלָאק עשידיא יד .ז .א ,ןהֹּכ

 ?סור-טעװָאס ןיא עגַאל עשידיא ענײמעגלַא יד

 5451 ,22 טקָא מירפ .דנגַאל

 שז"ָאמ ?זַאקװַאק ןופצ רעדָא-םירק .ןויצ=:ןּב ,ץּב
 5441 .14 ּבעֿפ

 .דנַאלסור-טעװַאס ןיא "ןעצנוק עצרַאװש , יד --

 צעד שזיָאמ ןעיצַאזינָאלָאק רעשידײ רעד ןגעוו}

9. 541 

 1 4090 עז --

 ענעמואװשעגפרַא קירוצ ַא .ד ,ווָאסָאנָאמָאל
 471 .10 גיוא טצ"*דיי .םעלּבָארּפ

 :לצפ עשידיא יד ףַא .ֹוװ ,ידלָאטרעּב--יקצַאל
 ףױא , סקַאּביר .ּב .י ןגעװ) .עניַארקוא ןופ רעד
 טקָא מירפ |"*צניַארקוא ןוכ רעדלעפ עשידיא יד
9. 5451 

 -לעזעג עשידיא ןוא טעּברַא-דרע עשידיא --

 רעשידיא רעד ןגעװ ןעקנַאדעג .טײקכעלטפַאש

 מירפ ,דנַאלסור:םורד ןיא עיצַאזינָאלָאק ןסַאמ

 ן5391 .} גױא ,20 ילוי

 ַאקירעמַא ןיא יירעמרַאפ צשידיא .א ,ןיווטיל
 01 .פ קוצ .(טציא ןוא לָאמַאל

 ןא7 ךַאז עטושפ ַאזא ךח טכַאד .ה ,קיוװייל
 וצ רעפטנע ןײז ןגעװ ןגרעּבמָאנ .ד .ה רעפטנע
 יד ןופ ףורפױא ןגעװ} .4ןגעלָאק עשיסור יד
 יד ןציטש וצ דנַאּברַאפנטַאר ןיא רעּבײרש עשידיי
 גָאט"ליװ ,20 יַאמ יײרפ ןעיצַאזינָאלָאק עשידיי
 5511 ,28 יגול

 :וצ רעשידנַאּברַאפלַא רעטשרע רעד ,י ,ןַאמזעל

 יז 12--11 רענָאיּפ ."דרעזעג , ןוכ רָאפנצמַאז

 5521 ק .5--6

 רעד ןעגעװ גנונײמ ַא .בקעי ,"קסניצשטל

 .דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאלָאק רעשידיא

 ,7 װָאנ
 תרָאפ
1531 

 יערצעה ןיד ל: 08 תאמ ללהנ רפּכ .וװ .מ

 קלָאפ"דײ .ןעטײז 62 ו"ּפרּת ביבא לּת ,(שיא
8. : 5541} 

 דלַאװגנוי .(סעומשטילָאּפ} דרעזעג .ד ,ןינָאמ

9 4 4--8. 5551 

 ןיא עיצַאזינָאלַאק פשידײ יד .א ,רעװקסַאמ
 1560 .122--ןוּפ יז 1 ןַאּפש ןיא ,דנַאלסור

 רעשידיא רעד ןעגעװ לעקיטרַא סנינילַאק --

 כערעטניא ןעסױרג ַא סױרַא טפור עיצַאזינָאלָאק

 טּפעס טצ*די .דנַאלסור ןיא ןעדיא יד ןעשיװצ
8, 71 

 :עװַאב עיצַאזינָאלָאק ַא .ר"ד .א ,ןילָאגרַאמ
 ן555| ,27 צעד רוק"די .ןעדיא עשטייד ייּב גנוג

 ץרא ןוא םירק ,ןינַײרּב .ר .ר"ד .ש ,דמלמ
 5591 ,3 טקָא רוק"דיי .לארשי

 :ַאזינָאלָאק עגיה רעזנוא .ףסוי ,ןָאסלעדנעמ
 רעמַא"ד .טנעמָאמ ןקיטציא ןיא םעלּבָארּפ:סגָאיצ

 5601 .10--27 יז 8

 .נײַא:דרע עשידיא רָאי ײװצ .א ,ןישזערעמ

 יא רעט:20) דנַאּברַאפײטעװָאס ןיא גנונעדרָא

 ירפ ,(1920 טסוגױא רעט:20--1924 טסוג

 ן5611 ,19 טּפעס

 .?םזילַאעדיא ןָא , עיצַאזינָאלָאק ,השמ ,רידַאנ

 ןדנַאלסור ןיא עיצַאז'נָאלָאק רעשידי רעד ןגעוװ|}

 יי .21 צעד גָאט"ליװ

 ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידיא .ד ,ה ,גרעּבמַאנ
 1 .2 יַאמ גָאט ,םירק

 םעד ףױא עװקסָאמ ןיא סױטשנעמַאזוצ רעד --
 24 צעד מָאמ .עיצַאזינָאלָאק רַאפ רָאפנעמַאזוצ
 0) .80 צעד מירפ ,1

 יא יד ןופ) דנַאלסור ןוכ ףור רעד .ש ,רעגינ

 ןגעװ| (רעּבײרש עשידיא יד וצ רעּבײרש עשיד

 :סור ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידיי יד ןציטשרעטנוא

 61 .16 יַאמ גָאט {דנַאל

 :לנָאלָאק רעשידיא רעגיה רַאפ דנָאפ ַא .אסמס

 11 .8 טּפעס טצ"די .עיצַאז

 ןופ ןרענָאיּפ יד .ב .ס .ינָאלָאְק רעײג רעד
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 ןיז} כו צעד טלעו'די ,(םירק ןיא) עיצַאט

 .ָאק רעד ןוא רענלעצנייא רעד .ר"ד .א ,ןינַאס
 ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא רעד ןיא וויטקעל

 ,ציצַאזינָאלַאק רעשידיא ןופ ןעגעװ "ד .דנַאלסו
 ן5651 : .9 גיוא גָאש

 ןופ סױא ןערעדנַאװ ןעדיא עשיסור צכלעװ - -

 דרע טימ יז ןעמענרַאפ וצ ףרָאד ןיא טדָאטש
 {569| .27 טקָא גָאט !טעצּברַא

 ייא יד ַאּב געט-רּבַאיטקָא .רגַא .א .י ,לֵאגיס
 ןפ?ס} .7 יז 3 רעױּפ"דיי .רערעדנַאװרעּב-

 *ַאה םָאי רעד ({' גנופױהנייַא ןוכ רעדליּב --

 ./ יז 6 רעױּפ"די .(.רעיוּפ רענעדיוּבעגַײנ (2 .ןיִד:

711 

 רערעדנַאװרעּביא ןשידיא םעד ףַא .ּב ,יקצולס

 .לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רערעדנַאװרעּביא רעד .טנָארּפ

 171 ,24 טּפעס סעמע

 =עמַא ןיא יײרעמרַאפ עשידיא .ּב ,רַאילָאמס

 {572} .18 ּפַא רוק"דיי .ַאקירי

 .ָאלָאק רוטלוקירגַא עשידיא יד .' ,רעגניטע

 .וצ רעגיטציא רהיא ןוא לארשי ץרא ןיא עיצַאזינ:

 141 ,23 גױא טלעװ"דיי .דנַאטש

 ןיא ןעדיא יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד
 עכילטפַאשטריװדנַאל עשידיא יד ןוא דנַאלסורי

 ּברַאפרעּבלז .מ ר"ד ןוכ טַארעּפער .עיצַאזינָאלַאק-
 צעד טנײה .ןייארעפ:ןעטַארעטיל ןעשידיא ןיא

'7, 51 

 עיצַאזינָאלָאק עשידוי יד .ּב .א ,ןַאמרעקַצ

 {561 18 װָאנ דוי .דנַאלסור ןי

 =ַאר ןיא דרעזעג ןופ רָאפנעמַאװצ רעט:1 רעד
 טנײה .("סעמע, רעװקסָאמ ןטױלל דנַאּברַאפ ןעט

 1 .20 ,23 װָאב
 :ָאק רעשידוי רעד ןעגעװ רעוהט עשילוּפ יד
 עיסוקסיד ַא} דנַאלסור-םורד ןיא עיצַאזינָאל
 יד ןעֶשרָאפ וצ טוטיטסניא םעד ןיא דנעװָא
 .(ןעטײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעמעלּבָארּכ
 5751 .20 צעד מָאמ

 רעלַאנָאיצַאנ רעטײװצ רעד ןופ לָאקַאטָארּפ
 ןעפלעה וצ טפַאשלצזעג רעד ןופ ץנערעפנָאק
 .םור טעװָאס ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיא רעד

 .געפ 21--19 םעד ןעטלַאהעגּפָא 'רָאקיא , דנַאל

 .20--8 יז 1 רָאקיא .1926 רַאור

 ןופ הדירי ןוא 'הילצ, יד .לחר ,גרעּבנעגייפ
 :ָאר ,2 גוא דָא"דענעק .םידיסח רענָאלּבַאי יד
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 5501 ..139 לּבװ"רַאז

 .לֵא םנופ ןעלקַאכַאס עקינײא .א .כ ,לעקניפ
 טלעװ"ר .רָאפנעמאזוצ "?דרעזעג ןשידנַאּברַאפ

 {511 .52--70 יז ן2

 יד וצ} ןגארפ.דרעזעג --

 ןשיניַארְקואלַא ןטשרע

 .77--71 יז 9 טלעװ"ר

 םנופ ןעלקַאכַאס

 .(רָאפנעמַאזוצ.דרעזעג
5521 

 ןיא 2 'מונ ךוּבלמַאז 'רעיוּפ רעשידיא רעד , --

 61 .113--117 יז 12 טלצװ"ר .שיסור

 ינַאּברַאפלַא םעד ןופ ןעלקַאכַאס עשיטקַארּפ --

 .0 יז 4 רעױּפ"דיי ,רָאפנעמַאזוצ "דרעזעג , ןשיד

5541 

 יד ןיא ירעמרַאפ עשידיא .ר"ד ,ה ,קנַארפ

 ן555} .12 ,0 ,8 קוצ .ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ

 גָאט"ליװ .דנַאּברַאפנטַאר ןיא "דרעמָאק, רָאי 2
 51 ,27 טּפצס

 רעשידיא רעד ןופ דנַאטשוצ רעד .יקסּבָאדלָאק
 רעשיטסינומָאק .עינרעּבוג רעלמָאה ןיא טעּברַאדרע

 571 ,0--9 'ז 5 געװ

 טַײקכעלטפַאשלעזעג עשידיא יד .י ,רָאטנַאק

 יז 11 טלעװ"ר ."טצזָא ןופ רָאפנעמַאזוצ ןפַא

18--78. 51 

 ןיא סעטרעוּפ עשידיא ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד --
 91 .17 ץרעמ מרפ .דנַאלסור

 עיצַאזינָאלָאק עשידיא יד .לװ ,יקסװָאסָאק
 :ַארּבַא .ר רעפטנע ןַא} דנַאלסור טעיװָאס ןיא
 101 .185--161 *ז 8 קוצ .{ן'שטיװָאמ

 ן5911 .1295 עז ,מ .א ,רלוק

 עשידיא עטשרע יד .כ ,ה ,םיוּבנעשריק

 ן593| ,17 ינוי שז"דיי .ָאירעטנַא ןיא לוש םרַאפ

 טצ"דיי ?"םירק, ןעגעװ--סָאװ ,השמ ,ןַאמניילק

 ןיו ך ּׂ ,24 גַאל

 רעד רעּביא ןעגנוטכַארטַאּב ,1 ,רַאמשטירק
 .| גױא עּפערּפ .עיצַאוינָאלָאק רעשידיא

: 51} 
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 שטריו.דלעפ ענײלק .ר"ד .לארשי ,ילאינרק
 .12 טּפעס לּבט"די .לארשי ץרא ןיא ןעטפַאש

5951 

 רעד ןופ ףוס רעקירעױרט רעד .סַאיטַאמ ,זוַאר

 .םידיסח רענָאלּבַאי יד ןופ 'בקשי תלחנ, עינָאלָאק

 יי .3 װָאנ טלעװ"דיי

 סָאװ םעלּבָארּפ עכַאפנײא ַא .2 ,יקסלַאגער
 =יא רעד ןעגעג תונעט יד .טרעטנָאלּפרַאפ טָאה'מ

 צעד טצ"די .דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשיד

54 21. 71 

 ץנַארפ גָאלָאיצָאס רעד .ר"ד .הוח ,ָאריּפַאש

 -ַאּפ ןיא עגַארפ ןעדָאּב רעד רעּביא רעמײהצעּפָא
 595) . װָאנ דָא"דענעק ,עניטסעל

 רעד ןופ עטכישעג יד .ר"ד ,ּבקַעי ,יקצַאש

 רעשידיי .דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא

 ,22 ,20 ,19 גױא גָאט"ליװ ,י"נ ךַאנַאמלַא-טלעוי
5991 

 ןיא א"קי יד טציא טרײינָאלָאק .ב ,רעפיילש

 :יד א"קי רעד ןופ טכירַאּב םורַא .עניטנענרַא

 {900} .15 װָאנ עסערּכ .עיצקער

 דנַאל ַא ןרעװ ןעיריס טצװ יצ .י ,ןַאמטּכעש

 ,25 צעד מירפ ,עיצַאזינָאלָאק רעשידיא רעד רַאפ
 ן901)

 עיצַארגימיא .עינארגימע ב

 עשידיא יד ןוא גנורעדנַאװניײַא ײד .וװ ,יקצַאל

 :רעטַאמ עטלמַאזעג .עקירעמַא:םורד ןיא םיבושי

 1502 .יז 45 .טקערידגימע ;ןילרעּב .ןלַאײ

5 

 .ײּברַא רעכילטלעװלַא .ר"ד ,ךירדירפ ,רעלדַא
 .243 רעקעװ .גנורעדנַאװרעּביא רַאפ סערגנָאק רעט

 ןפס:ָו

 .ש ,לעדור--רעלדַא
 (ן'שרעה .פָארּפ רעפטנע ַא} ןָאדנָאל

 גימע"דיי .(רָאפנעמַאזוצ-עַיצַארגימע רענָאדנָאל

 9041 ,32--23 יז 3
 ןפ) גנורעדנַאװסױא ןוא גנורעדנַאװנייַא
 ,85 טלעװ"ּבױַא ,6 רָאי ןיא (לארשי ץרא

 ןפ)

 ןגעװ טרָאװ ַא ךָאנ
 ןגעוו)

 ןיא עיצַארגימע צשידיא ןוא ענײמעגלַא יד

 {פסּו .14 ץרעמ טנײה .ןעליױוּכ

 רָאיּבלַאה ןטשרַא ןרַאפ הילערעטעּברַא יד
 פסד} .95--37 טעּברַא"אע .6

 =גײא סלַא לארשייץרא .ר'ד .א ,גרוּבזניג
 .?שוריּפ ַא טימ קיטסיטַאטס} דנַאל-סגנורעדנַאװ
 9031 .12 קוצ

 צײנ ןעמענפױא עקיסקעמ ןעק יצ .2 ,סַארג

 9091 ,10 ּבעפ מירפ .ןטנַארגימע עשידיא

 =כַארטַאּב| .רזוחה לגלג רעד .קחצי ,םיוּבנירג

 =ַאּפ ןעיצַארגימע רעשידי רעד רעּביא ןעגנוט
 {9191 ,20 גױא טניײה"זיר

 יד ןוא ןעלױּפ ןיא ןעדיא יד רַאפ ףליה יד --

 ,19111 ,12 גױא טנײה"זירַאּפ .עיצַארגימע

 -נַארגימיא רעשידיא רעד ,ּב .ש ,טכערטלַאה
 רעצרוק ַא} צדַאנַאק ןיא ןײארַאפ ספליה ןעט
 9121 .1 דנַאלײנ .(קילּברעּביא

 יד ןוא ןדײ יּב עיצַארגימע .עינומ ,רעלעה
 -ןעײטרַאּפ רעטעּברַא עשידיי יד ןופ גנולעטש

 א ,10 ,9 גוי"רפ

 סגנורעדנַאװ רעטעּברַא רעד .ןַאמּביל ,שרעה
 זיא ןעװ ןוא סָאװ ּבילוצ .ןָאדנָאל ןיא סערגנָאק -

 .15 ,12 גױא טצ"פ .ןעמוקעגרָאפ סערגנָאק רעד
401 

 ףקורדנײַא .סערגנָאק עיצַארגימע רענָאדנָאל --

 9151 .9 טנַארגימע רעשידיי

 :שידיא יד ןוא סערגנָאק רענָאדנָאל רעד --

 1910 .28--29 יז 13 גימע"דיי .עיצַארגימע

 דנוא רַאפ ןַאלּפ רעײנ רעד .א ,רענילהָאװ
 ן5171 .22 ּברַא"דיי .רערעדנַאװ ערעז

 +עמַא ןיא ןעּפורג-ןעטנַארגימיא עססגיטּפיװ יד
 {5151 59 צז .ַאקיר

 ַאנַאק טרעדנוה.רהָאי לעטרעפ ַא .ג .ּב ,קַאז
 -ַאטס-ךילטכישעג ַא עיצַארגימיא עשידיא-שיד

 ן919) .8 ,2 ,1 דנַאלײנ ,4קילּברעּביא רעשיטסיט

 {901 *73 צז ,ג ,טרעּביז

 ."טקצרידגימע , דנַאּברַאפ-עיצַארגיּמצ רעשידיא

 ּוצ דנַאברַאפ-עיצַארגימע 'דיא ןופ םודנַארָאמצמ
 ײסילַאיצָאס םצד ןוא סערגנָאק-סגנורעדנַאװ םעד
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 יז 13 גימצ"ִדִי .לַאנָאיצַאנרעטניא יּברַא ןשיט
2 -36. 5211 

 ,גנורעדנַאװניײַא ןגעװ ןלַאירעטַאמ .וװ ,יקצַאל
 :עמַא-םורד ןיא עיצַאזינָאלָאק ןוא קרַאמ:סטעּברַא

 גימע"דיי .יַאװגַארַאּפ .1ׁ/ .יַאװגורוא .111 עקיר

 ןפ| .46--43 יז 3

 -עװ .ןעריזינַאגרָא רָאנ ,ןעריזינַאגרָאזעד טינ --

 לּבט*ָאל .םעלּבָארּפ-עיצַארגימע רעשידוי רעד ןעג

 1 ,12 ּבצפ

 :נָאק : סגנורעדנַאװ - טלעװ ץכָאנ .ּב ,רעקַאל
 .8 טּפעס טצ*די" ,3--60 */ 12 ּברַא"דיי .סערַנ

41 

 ןיא גנורעדנַאװסױא--ןוא--ןיא .ּפ ,ןַאמּביל
 רהָאי ןעּבלַאהרעדנָא עטצעל יד רַאפ לארשי:ץרא

 --6591 יז 11 קוצ .(1926 ינוי--1022 רַאּונַאי)

 ןופ גנורעדנַאװסױא ײד ;26 ,29 טקָא טצ"פ ,3

 טצ"פ .4קיטסיטַאטס עלעיציפָאָל עניטסעלַאּפ

 ן951 .22 טקָא

 גנורעדנַאװ עשידיא יד ,בקעי ,יקסנישטשעל
 --} יז 13 גימע"דיי .רָאי 95 עטצצל יד רַאפ

1. 961 

 וװרָאפ .עיצַארגימע עשידיא רַאפ רענעלּפ עיינ ---

 ןפפ71 .7 טקָא

 רעשידיא רעד ןיא סיזירק םנופ תוּביס יד -=

 5 .8 * } דנַאלײנ ,עיצַארגימצ

 .ױא ןיא עגַאל רעד ןגעװ .} .ןעגנולייטשימ
 -נַאװנַײַא רעד ןגעוו םיללּכ עיונעג .1| .עילַארטס

 גנורעדנַאװנײַא יד .1||/ ,עילױַארּב ןייק גנורעד

 דנַאל סָאד -- ַאלעוצענעװ .{ .יַאװגַארַאּפ ןיא
 --46 יז 13 גימע"דיי .םיאנּת-עזײרנייַא יד ןוא

 ןפפ1 6

 רעשידיי .עיצַארגימע-םיל.רבעמ יד ,א ,יקסרימ
 01 ,9 טנַארגימע

 ןעגעװ .ןערהָאפ ָאֵי ןיהואו .ד .ה ,גרעּבטַאנ

 ילוי מָאמ .ןעלױּפ ןופ עיצַארגימע רַעשידוי רעד

 יי : .ד

 יא רעשידוי ןופ םעלּבָארּפ סָאד .9ּפ ,ןַאמוינ

 =ימע רעשידיי .עיצַאזינָאלָאק ןֹוא עיצַארגימ

 9521 .4 טנַארג

 .עדנַאװנײַא ןַא סלַא עדַאנַאק .י ,ןַאמלעגייפ

 !טקָא גָאט .ןעטנַארגימיא עשידיא רַאפ ץַאלּפ סגנור

 1951 ,11 װָאנ ןּבעל"נ 1

 :לטיּפַאק רעטצעל רעד ,םַאיליװ ,ןַאמרעקוצ

 ךוזַאּב ַא} ןכערּברַאפ ַא ןוכ עטכישעג רעד ןיא

 י(עטָאװק רענַאקירעמַא רעד ןופ תונּברק יד יב

 141 .25 ,24 װָאנ גָאט"ליװ

 רהיא ןוא "סַאיַאה, יד .ר"ד .א ,קינלַארָאק

 ן9351 .7 ָאנ גָאט .ןיז

 ן9361 75 עז .1026 רהָאי ןרַאפ סַאטָאװק יד

 רעד ןגעװ} .קידלוש זיא רעװ .מ ,ןַאמניילק
 טּפעס מירפ |לארשי:ץרא ןופ גנורעדנַאװקירוצ

6. { | 
 .ידיי .םעלּבָארּפ עיצַארגימצ סָאד .8 ,יקסמירק

 {51 1 טנַארגימע רעש

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ 9
 .לַא יד טױּבעגסױא ךיז טָאה יװ .ס ,רענפאג

 עשיטסינומָאק עשידנַאּברַאפלַא -- (.ּבו .ּפ .ק

 ןופ קעטָאילּביּב ענילק .(סעקיװעשלָאּב) ײטרַאּפ

 גַאלרַאפ עכולעמ :קסנימ .עטרעױּכ ןוא ןרעטעּברַא

 .יק 20 .יזקצ 3000 .יז 395 .דנַאלסורסײװ ןופ
 ן5391

 ןפופו .1958 צז ,מ ,יקסמָאט

 -ָאק עשידנַאּברַאפלַא יד .א ,יקסירעמעשט

 -יא יד ןוא (סעקיװעשלָאּב) ײטרַאּפ עשיטסינומ

 -{-יז 111 .ךוּב ןוא לוש :עװקסַאמ .ןסַאמ עשיד

 .'ק 90 .יזקע 4000 .עטרַאק 1

 ן941} .10 טלעװ"ר ,.ק .ה .7 דלַאװגנוי

 .ָאנ יד :ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשיניווטילפ
 ךסױעט} .ּפ .ק .ל רעד ןופ ןּבַאגפױא עטסטנע

 .עגװָאק .(ץנערעפנָאק ײטרַאּפ רעט:3 רעד וצ
 ן941

 *סינומָאק רעשידנַאּברַאפלַא רעד ןופ טוטַאטס

 =ָאק ןופ עיצקעס (סעקיװעשלָאּב) ײטרַאּפ רעשיט

 ןוא לוש :עװקסָאמ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומ

 |945) .יק 10 .יזקע 10.000 .160 יז 60 .ךוּב

 1441 9259 עז .רעטסע

 +לַארטנעצ םנופ טכירַאּב רעשיטילָאּפ רעד
 (מַאזוצ 26|/ ןופ סעיצולָאזער יד ןּוא טעעימָאק

 + 13 כ



 .(סעקיװעשלַעּב! ײטרַאּפ 'מָאק 'לסור רעד ןופ:

 רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ

 151 "ק 00 יז 122 .ר .ס .ס .פ ןופ

 (.ּב) .ּפ .ק .ר ןופ רַאּפנעֿפַאזוצ 210 רער

 גַאלרַאפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .טנגוי רעד ןגעװ

 25 .'ז 52 .ר ,ס .ס .ּכ ןונ רעקלעפ יד רַאפ
 {461 .'ק

 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט:14 ןופ ןעלקַאכַאס יד וצ
 יַאכוּב .א .1 .כ ןופ גָארטרָאפ (.ּב) .ּפ .ק .לַא

 עװיטקַא יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ףױא ןיר

 .1926 'נַאי 2 עיצַאזינַאגרָא רעװקסָאמ ןופ רעוט

 {94/| .'ק 63 .יז 115 .סעמע רעד :עװקסָאמ

 210 ןופ ןעלקַאכַאס ,מ .ל ,שטיװָאנַאהַאק
 גָארטרָאפ ַא .(.ּב) .ּפ .ק .לַא ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ײטרַאּפ ןשחיײרק רעװָאקרַאכ ןופ םונעלּפ ןפַא

 על .פ שידיא ,1026 טרַאמ ןט:7 םעד טעטימָאק

 45 .עניַארקוא ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :סעדָא .ךיוו

 ן935| .'ק 43 .יזקע 2000 ,4

 :עלּפ-לוי ןופ ןעלקַאכַאס יד ןגעװ גוימַאק רעד

 על (.ּב) .ּפ .ק .לַא .ק .ק .צ ןוא קיצ ןופ םונ

 .סַײװ ןיא דנַאּברַאפ-טנגוי רעשיטסינומָאק רעשנינ

 ."ַאנעימז .ַאיַאנָאװרישט, קעטָאילּביּב .דנַאלסור

 .ה .פ .2 .ק .7 .ק = ןופ גאלראפ -; קסנימ

 10 .יזקצ 2000 .יז 95 .-ַאנעימז ַאיאנָאװרישט,
 9491 .יק

 גוימָאק רעד טױּבעג זיא ױזַא וו .ס ,דַארמעק

 .לַא .(טוטַאטס םנופ גנורעלקרעד צרעלוּפָאּפ ַא'ל

 יטנגוי רעשיטסינומָאק רעשנינעל רעשידנַאּברַאפ

 גַאלרַאפ רעקלעפ רעלַארטנעצ :טװקסָאמ .דנַאּברַאפ

 8000 .יז 45 ן1927 עליה} .ר .ס .ס .פ ןופ

 || .ק 18 .יזקע

 עגנוי ןוא גוימָאק ,ַײטרַאּפ .א ,זחָאּפַאלָאװירק
 :טנעצ :עװקסָאמ .ןסעומש עשירענַאיּפ .ןרענָאיּכ

 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ רעלַאר

 (11 .יל 18 .יזקצ 4000 ,ז 1

 .יַארקואלַא רעד ףױא פנעמונעגנָא סעיצולָאזעד

 .ּפ .ק סעיצקעסדיא יד ןופ גנוטַארַאּב רעעינ

 .עגיל:רוטלוק :וועיק .1025 יטקָא 20--15 (3)
 951 .'ק 15 :3ד 9

 .ג

 .קרעמ יד ?'8 ײז סָאװרַאפ .ס ,שטיוָאנַאװיא

 רעז ןיא ײטױַאּפ עשַײטסילַאיצָאס צטסגידריוו
 .ַא:עד.לַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןגעװ} .טלעוו

 1 .28 ילוי װרָאפ .|עיטַארק

 1 : :75 פז --

 סקיװײל ןגעװ .ןקָאטײװ סקיװַײל ,מ ,ןיגְלָא

 .18 ילוי ַײרפ .ןטעּברַא עשיטסינומָאק ןופ קיטירק
9551 

 ּפַא ײרפ .ץנעגילעטניא עשידיא יד ןוא רימ --
4 9561 

 :יטסיכרַאנַא) רעזנוא ןופ טכירַאּב רעלעיציּפָא

 11 .8--8 טש-ּברַא"רפ .ןָאשנעװנַאק (רעש

 --יקסרוגַא .ש .ךוּב קיטכיװ ַא .ב ,יקסנַאשרַא

 רעשיטסינומָאק רעד ןיא רעטעּברַא רעשידיי רעד

 9551 .93 יז 9--2 בגימ ןרעטש .גנוגצװַאּב

 עשיטסינומָאק עשידנַאּברַאפלַא יד .נ ,ןירַאכוּב

 יז 8 רעמַאה .ןּפורג עיצדָאּפָא יד ןוא ײטִרַאּפ
185--92. 1 

 'ו רעשידנַאּברַאפלַא רעד ןיא ןגָארפ:טירטש --

 --39 יז 2 ,410--19 'ז 1 רעמַאה .ײטרַאּפמָאק

 יו .6

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעניװ רעד .יכצ ןּב

 טעּברַא"אע .עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשיכיירטסע
3: ְ: 611} 

 ,עמַא יד ןעליװ סָאװ .ל ,רָאטקיװ ,רעגױעּב
 ,19--13 יז 39 רעקעװ ?ןעטסילַאיצָאס רענַאקיר
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 ןַײז ןעמ ףרַאד םזינומָאק טימ .פ ,ןרעּפלַאה
 יד ןופ רעּבירַא ןיּב ךיא סָאװרַאפ .טַאריײהרַאפ

 ,לטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא .צ .ּפ עקניל

 -| .10 ,5 ףמַאק

 יי ס'קישטנַאטיּפַאק .י .נעג .ּב ,שטיװַארָאה

 ן941 .14 טש'ּברַא"רפ .ַײליּב

 ץנעגילעטניא עשיסור יד .ר"ד .ר ,ןַאמגילעז
 ן9651 .13 ,14 טש"ּברַא"רפ .םזיװעשלָאּב רעד ןוא

 .יטסינומָאק רעד ןיא שינערעקרעּביא ןַא .האורח

 61 .15 גַאי לּבט"דיי .ײטרַאּפ רעש

 ןוכ עטכישעג עגידריװקרעמ יד .,7 ,ינרַאשט

 ַא .(ןײטשטנַאמיד) רַאסימָאק ןעשידיא ןעטשרע

 יסור ןערענָאיצולָאװער ןופ עטּכישעג לעטיּפַאק
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 ן96/} ,16 ּבעפ לּב"זירַאּכ ,18 נַאי גָאט ,דנַאל

 ןפ*1 ,1509 עז .ק--י

 ןופ ןּבַאגפױא עכילטנדרָא יד ןגעװ .ד ,ןינ;יב
 רעד ןיא גנוגעװַאּב-רעדניק רעשיטסינומָאק רעד

 ן9691 .47--43 יז 5 ןגעװ"דא .עוויווס רעשידיא

 :צָאס) געירק רעדורּב רעד .ר"ד .א ,ינודקומ|
 ן970} ,ן2 צעד שז"ָאמ .(םזינומָאק ןוא םזילַאי

 רעיפ .ענעדירפוצ יד -- |

 ,}} ּפַא שז"ָאמ .עיצַאטיגַא

 עשיטסינומָאק רהָאי
 ן571}

 ןענעק ץנעגילעטניא רעפלעוװ טימ  .י ,לעדנימ
 יײרפ ?טנָארּפ.-רוטלוק ןטקינײארַאפ ַא ןפַאש רימ

 אר ,28 ּפַא
 .מוא יד) ?ןעטעּברעּביא ךיז רימָאל .ש ,רעגינ

 עשיטסינומָאק יד ןוא ץנעגילעטניא עשיאַיײטרַאּפ

 1 .10 ּפַא גָאט ,(ײטרַאּפ

 ,ַאװָאשילעק  ַאנַא .וַאטסוג ,יטאדרעשטגס

 .כיו יד ןופ ענײא ,עקרענָאיצולָאװער עשיסור ַא

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ סנירערהיפ עטסגיט

 ן974| ,22 ּבעפ װרָאפ .ןעילַאטיא ןיא גנוגעװַאּב

 .ןרעפיצ ןיא םזינומָאק ןוא םזילַאיצָאס רעד
 51 75 צז

 וצ טכירַאּבל קָאלּב עיצדזָאּפָא רעד .י ,ןילַאטס
 10 רעמַאה .4ץנערעכנַאק-ַײטרַאּפ רעט:15 רעד

 41 .44--99 יז

 :ַאֹּב עשיטסינומָאק רָאי ןּבז ,אנכש ,ןײטשּפע

 ַא ןוא עטכישעג לסיּב ַא} עקירעמַא ןיא גנוגצת

 ן977| .18--14 'ז 8 רעמַאה .(לּכה ךס לקיטש

 ןפפ}  יזֿפ צז .מ ,םַאיליװ ,םיוּבנעגייפ

 .ָאק צסידיא יד ןגצװ ,סַאיליװ ,ןַאמרעקוצ
 ן979 9 טשיײּברַא'רפ .עקירעמַא ןיא ןטסינוז

 גנוריזיװעשלָאּב ןופ ןּבַאגפױא יד .מ ,רעּפיק

 טלצוו'ר .טצּברַא-דיא רעד ןיא גנוריזיטצווָאס ןוא

 501 .09--89 יז {2

 טלעװ"ר .ףמַאק ןשיגָאלַאעדיא רעזנוא ןגעוו ---

 1911 .64--57 יז 8

 =וצ רעד .2 ,טעּברַא רעשידיא ןופ ןגַארּפ --

 רעד ןופ ןּבַאגפױא עכעלטנדּרַא יד ןוא דנַאטש

 .8 צעד סעמע .4ףָאס} טעּברַא רעשיגימָאק
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 יַאּביזײרק רעטשרע רעז וצ .י ,װעשסיּבַאר

 ןרעטש .עיצקעס .דיא רעסעדָא רעד ןופ גנוטַאר
 1 .10 טּפעס רַאכ

 ,ָארּפ ײטרַאּפ םעַײנ ַא ןופ טקציָארּפ ַא .ּב .ש

 יַארקַאמעד:לַאיצַאס רעשיכײרטסע רעד ןופ םַארג

 |954| .22 ,20 גױא טצ"*פ ,ציט

 .םזילַאיצָאס "רעקניל , ןוא "רעטכצר, ,ד ,ּבֹוש

 {5551 .11--9 יז 957 רעקעװ

 ן1 9199 עֵז י ,ןַאֿפטכעש

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ 994=(829
 ןדלי יב

 ףטַארקָאמ עד .ג .דנוּב .ּב .הדוגַא .א
 תודחא .ןויצ:ילעוּפ .ד ןטסיקלָאפ

 ןטטיבויצ .ה .תודחא תה .הדובצה

 ערצדנַא .ו יחרזמ

 הדוגא .א

 גנולמַאזרעפ טַאר:לַארטנעצ רעטצעל רעד ךָאנ

 טײקגיטעט:הדוגַא רעד ןופ גנואיינעּב רעד םורַאל

 .יז 22 .רענילרעב:ןַאעלרָא :אשרַאװ .(ןעלוּפ ןיא
 ןפד1

 .וּכ ןיא הדוגא רעד ןופ יֹוּבפיוא?רעדיוו םֹוצ .

 :טַאר-לַארטנעצ רעטצעל רעד ךָאנ ןעמיטש'} ןעל

 56 .רענילרעּב:ןַאעלרָא :אשרַאװ .4גנולמַאזרַאפ

 {9551 .(קצטָאילּביּבײהדוגא עלַארטנצצ) .יז

 יָארּפ לארשי:ץרא סָאד .בקעי ,םייהנעזָאר

 .רעּב-ןַאעלרָא :אשרַאװ ,לארשי-תדוגא ןופ םַארג

 9591 .'ז 14 .רעניל
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 ,זדָאל ןיא .רָאנעמַאזוצ ןעיורפ רעש'הדוגא

 {901 .14 ץרעמ טניײה

 טַארעפער .דנוּברעקלעפ ןרַאפ לארשי תדוגא
 גנוצד רעד רַאפ ןעטלַאהעג ,ליפקיו .א ןופ

 .לצפ םייּב עיסימָאק-טַאדנַאמ-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ
 .| טקָא דוי .1926 ינוי ןעט:25 םעד דנוּברעק
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 לארשי תדוגא ןופ עיגָאלָאעדיא רעד רעּביא

 21 .8 טקָא דוי .(םײהנעזָאר בקעי טױל)

 יד ןוא סעקינ'החונא, יד .צ .ּב ,גרעּבדלָאג
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 1993 .16 ּבעפ גָאט .ןעטסינויצ

 "לארשי תדוגא, ןײז ףרַאד סָאװ ןוא זיא סָאװ

 .22 טּפעס דוי .4עיגָאלָאעדיא רעזנוא רעּביאק
994 
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 יױִרּפ עשידוי יד ןָא טקנעדעג .ברה ,י ,גרעּבניײװ

 .(לארשי תדוגא תונּב ןופ גנודנירג רעד וצק

 טא ,28 דצש געוו"וא

 :ָאקירטעּפ רעד זיא רעװ ,לעדנעמ ,ּבַאררַאח

 .ןָאריּפש ריאמ ּברה טַאטוּפעד:םייס} .ןואג רעװ

 שש .24 טְקָא לּבט"דַי

 לארשי.ינומא:יריעצ ןופ גנוטַארַאּפ.דנַאל יד
 =עלּביטנגוי ,(טכירַאּב רעכעלריפסיואל ןליוּפ ןיא

 {9971 .14--3 '! 1 רעט

 תדוגא תונּב ןופ ןעמעלּבָארּכ ,ק ,רעװַארימענ

 ן9951 ,2 ,1 בקצי תיּב .לארשי

 יד .לארשי תדוגא ילעוּפ .ּב ,א ,ןַאמרעקע

 ,| רַאװ טש"ּברַא"די .טײקיטעט ןוא ןּבַאגפױא

 ןפ9פ1 4 ;2

 א עכילטפַאשטריװ .ר"ד .המלש ,ןַאּפרהע
 :געצ-ַאניטסעלַאּפ רעד ןופ טיײקגיטעט עלעדוטלוק

 .26 װָאנ דוי .לארשי.תדוגא רעד ייּב עלַארט
: }1000| 

 ערהיא ןוא לארשי תדוגא .םירפא ,ןַאלּפַאק
 {10011 ;.19 ּבעפ שז'ָאמ ,םיכרד

 =רַא ריא ןוא "הדוגא, יד .ש ,דלעפנעזָאר
 {10021 7 ּבעפ גָאט ,טייּב

 רַעשַאילדָאּפ עלַא ןופ ץנערעפנָאקןָאיַאר יד

 |1005} .51 דעש געװ"וא .ץעלדעש ןיא תודוגא

 .לארשי תדוגא ילעוּפ רָאי 4 .1 ,קַאּפוצש

 עט ,3 רַאװ טש"ּברַא"דיי

 דנוב 3

 א .156/ עז .א ,קַאװטיל
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 ןירענָאיצולָאװער צֹטנַאקַאּב יד ןּברָאטשעג ,ה .ּב

 ן1ס0וו .22 צעד מירפ ,ָאּפעל---ץישפיל

 .(תונורכז) םירּבח סטרעקעל .א ,קיניװטָאּת
 {10071 ,80 טקָא יירת

 .טיווע2 -

 .(סענױרכױ טרעקעל שריה .ה ,קיניװטַאּב
 ן10 .7--6 יז 19:--11 דלַאװגגוװי

 קינַארּכָא רעשירַאצ רעטמירַאּב ַא .א .ר .ג

 1509 .3--2 'ז 2 קעװ"ָאל ."דנוּב , ןגעװ

 .ןגעװ עשיטסינויצ ןיא *דנוּב , רעד .לארשי 'ר

 ן10161 .0 פַאּב

 שריה ןעגעװ ןעלַאירעטַאמ עײנ ,ןויצ ןּב ,ץּכ

 .(?ויכרַא רעטױר, דנַאב ןעטצעל ןופ}} טרעקעל

 1011 .|2 טּפעס מירפ ,9 טּפעס שזיָאמ

 ,טײצרָאי ןַײז וצ | רעסָארג װַאלסינָארּב | .7

 1011 .11 קעװיַאל

 1011 .129 יז 2 קוצ .רעניװ .ַא .ַא .ל

 .עדנַאװ-טלעװ ןפיױא "דנוּב, רעד .3 ,רעקָאל
 ן10141 .18 ּברַא"דיי .סערגנָאק-סגנור

 - 1 :7+ צז .א ,קַאװטיל

 ןופ עיצַארטסנָאמעד עשידנוּב יד ,עקשטעּבייל
 =נַאהצג יד ןּופ טײצרָאי ןט.17 םוצ 1002 רָאי

 ּבעפ טצ"פ ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ רעדילגטימ ענעג
9. 10151} 

 ןגס71 .ט טי

 םיא טנָאקעג טָאה טױט רעד זױלּב .טוּפיליל
 רָאּפ עקיטכירּכױא ןַא ,תונורכז עכַאלטע .,ןגיזַאּב

 ןשירפ ןפיוא ןעמולּב עטױר ץנַארק ַא ןוא ןרערט

 *29 גַאי יירפ |רעניװ .ַא| .ן'לאירבג רבה ןופ רבק
101 

 =ַאב ַא ןּוכ טלײצרעד טרעקצל השעמ

 {10191 .17--15 יז 7 קצװ"גוי .ןטקילײט

 עכעלטע}ל תישארּב רעזנוא ,ּב ,שטיװעלַאכימ
 .("דנוּב , ןופ גָאטסטרוּבעג ןט:29 םוצ ןעקנַאדעג

 {10201 .8 טְּקָא לַארטש ,29 טּפעס טציפ

 ץרעמ טצ"פ | רעכַאמנעשַאמַאק ןמלק | -

9. 10211} 

 יו .ַא רבח ןופ ןורָא םייּב ,אנכש ,ןײטשּפע

 {1022) .22 נַאי יירפ |"דנוּב , ןופ לאירבג} .רענ

 ןונ טעטימָאק ןלַארטנעצ ןופ גנוציז:רַאנעלּפ
 .2 װָאנ ,20 טקָא טצ'פ ,(טכירַאּב) *דנוּב ,

 ן1021

6516 2 



 8 ,ןייטשלעקניפ

 .90 צצד

 י74 צז .וװ ,ןַאמלוש

 ירפ .טסלדנוב רעד רשא

 ן1024}

 ן10291

 ןטסיקלָאפ ןטַארקָאמעד ,ג

 ןופ םַארגָארּפ רעד ןגעוו) .קנַאדעג רעזדנוא

 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ-שיטַארקָאמעד רעד

 |10261 .2--1 יז 1 קנַאדעג רעײרפ . |ןליוּפ

 "קנַאדעג רעיירפ ,, ,ןַא ,רעטנַאקַאּב רעטלַא!

 יַאש .צ ר"ד :עיגעלָאק:עיצקַאדער .ןכָאװ=ײװצ

 גָאט"ליװ .וװָאכינרעשט ףסוי ,גרעּבמָאנ .ד .ה ,דַאּב

 ן1027| .29 טקָא

 :ָאמעד רעד ןופ ץנערעפנַאק:סגנודנירג יד

 ,24 גױא מָאמ ,ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ שיטַארק
: 1025 

 :געמַאזוצ ןגעװ} .געו ןּבלַאה ןּכַא ' ,ןַאמלעה
 :יטסיקלָאפ:שיטַארקָאמעד רעשידַײ רעד ןופ רָאפ

 .14 טּפעס מירפ ןענליװ ןיא ײטְרַאּפ רעש
 סו

 טכירַאּב) .ײטרַאּפ עשידוי עײנ יד ליװ סָאװ
 :שיטַארקָאמעד רעד ןופ גניטימ-םַארגָארּפ ןופ

 .3 טקָא מָאמ .ןןליוּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ
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 2 קנַאדעג רעיירפ .עיטַארקָאמעד עשיריי

 ַא ןהָא ײטרַאּפ ַא ןופ עטכישעג יד ,ןויצ:ןּב ,ץּכ
 רעשידיא רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ} ןעדָאּב

 ן1022) .17 טקָא שזיָאמ ,(ײטרַאּפ-סקלָאפ

 :ָאײעד ןגעװ} ."םיצולח, רענליװ יד .י ,רֹומּכ

 גױא טצ*פ ןרָאפנעמַאזוצ ןשיטסיקלָאפ-שיטַארק

9. 1023 

 רעד ןיא ןטניוװ עייג .ֹוו .ידלָאטרעּב -- יקצַאל
 .27 גיוא מירפ .ןלױּפ ןופ ײטרַאּפסקל:פ רעשידיא

 ן10341

 ,םזיקלָאפ ןופ טײז עלַאיצָאס יד .לדוי ,קרַאמ
 ן103 19 סיינ

 .טרַאװנעגעג רעד ןופ ײטרַאּפ ַא .ש ,רעגינ

 .לָאפ-שיטַארקָאמעד רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןגעוו}

 ,4 טּפעס גָאט |ןענליװ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיק
: 10361 

 ןופ ןּבַאגפױא עטסטנעָאנ יד ,ר"ד .צ ,דַאּבַאש

 .נעײטשרָאפ רעד וצ) עיטַארקָאמעד רעשידיי רעד
 יטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןופ ץנערעפנָאק רעקיד

 .8 גױא גָאט"ליו .(ענליװ ןיא ײטרַאּפ רעש
1171 

 .ןויצ:ילעוּפ .ד

 .הדובצה

 תוד חא

 תוד חא תה

 .לּת ןיא עיצקַארפ ןויצ.ילעוּפ רעד ןופ טכירַאּב

 .'ז 24 .ןויצ ילעוּפ :ביבָא-לּת ,טַאר:טָאטש רעביבָא
 ןג0351

 ,עגַאלפױא עט.2 ,ןּבעל סװָאכַארַאּב רעּב
 קעטָאילּביּב:טנגוי) יז 80 .רוטלוק עײנ :עשרַאװ

 .עג ,דליּב סװָאכָארָאּב--טסקצט ןרַאפו (.6 1

 1091 |װָאקַײשט ףסוי ןופ טנכייצ

 .עמַאמ עטַאט וצ י"א ןיא ץולח ַא ןופ ווירּב .בד

 ןילוּפּב "ץולחה ,תורדּתסה לש הקּפסהה-דרשמ תאצוהּב

 .160 יז 20 .יַאצַארּפ,קורד :גרעּבמעל .הנטקה
11 

 .ןעפַאש ןוא ןעּבעל ןייז ,וָאכָארָאּב רעּב ,לבּברז
 .ליּב 8 טימ| 'ז 176 .םײה-רעטעּברַא ;עשרַאװ ,}

 : ןרעד

 ,ּברַאפרעּבליז ,מ ר"ד .2--4 גוי"הפ ,לדוד

 ,לאפה ,2 טלעװ'ברַא ,ןַאמ .א .106 לּב"טיל

 ן10411 ,2 רַאװ טצ"ּברַא

 ןופ .(טפעהלעמַאז} ןיקּתה ףסוי .מ ,ַאצַאט

 ן1012} .יז 30 .תודחאתה :אשרַאװ .שיאערּבעה

 :ירַאטעלָארּפ ןוא םזילַאירָאטײרעט רעמורק ,ףסוי

 :עשרַאװ .עגַאלפױא עט:2 ,םזיניטסעלַאּפ רעש

 {1031 .'ז 04 .םייה-רעטעּברַא

 ןטערטעגסױרַא ךיא ןיּב סָאװרַאפ ,פ ,טעּמַאס

 .לריעצ טימ טקינײרַאפ} .צ ,ּפ עטכער יד ןופ

 .רג 10 .יז 8 .861:00 קורד :עשרַאװ .4ןויצ
 ן1441

 רעד רעטנוא .| .ןעטפירש .ר"ד .ןֿפחנ ,ןיקריס*

 לאוי ןוא רַאז קחצי ,ןַאמּפױק החוהי ןופ .דער

 ן10451 ,קרָא=וינ .ןיטנע

 .ןטפירש עשיטסילַאיצָאס:שיטסינויצ ענעּבילקעג --

 ןופ טעטימָאק ןלַארטנעצ םעד ןופ יגסױרַא .|1

 ײטרַאּפ:רעטײּברַא רעשיטסילַאיצָאסײשידיא רעד

 (טהד על



 ײז 518 .קרָאיײװינ .ַאקירעמַא ןיא ןויצ-ילעוּפ
1041 

 ײטרַאּפ רעטעּברַא רעקידי"א רעד ןופ םרָאפטַאלּפ
 .40 יז 16 .ּביבָא:לּת--ופי ,(ןײצ ילעוּפ}

10471} 

 -לּת ןיא ןלַאװ טַאר:טָאטש יד וצ םרָאפטַאיּפ
 רעטעּברַא רעקידלארשי:קרא רעד ןופ ביבא

 יילעוּפ קורד : ביבא.לּת ."ןויצ ילעוּפ , ײטרַאּפ

 101 21 10 .ןווצ

 ײטרַאּפ רעד ןופ לוי ןקירָאי אא םוצ
 רעד ןופ .ק .צ ןופ ףורפיוא .1926 טרַאמ 6

 .א .ק .צ ןופ עּבַאגסױא (ןויצ.ילעזּפ) .ּפ .א .ק .א

 רעד, קורד :עװקסָאמ .(ןויצ:ילעופ) .ּפ .א ,ק

 3000 .יז 12 .(ןויצ:ילעופ) .ק .צ םַאּב *רעמַאה
 1049 ,יוקצ

6 

 ףױא טַאירַאטעלָארּפ .דײ םנופ ןּבַאגּפױא יד

 ףױא ןעמונעגנָא עיצולָאזער} .סַאג רעשידיי רעד

 |ןויצ=ילעוּפ עקניל יד ןופ ץנערעפנָאק-טלעװ רעד

 100 .4 רַאװ טציּברַא

 ,ףמַאק ןעסַאלק .ר"ד .םייח ,ווָארַאזַאלרַא
 דְנַאל"אפ .טײקכילקריװ י"א יד ןוא םזילַאיצָאט

 |10511 .47 ,46 טעּברַא"אע ,2

 .ילעופ ןופ עטכישעג רעד וצ .רעּב ,וָאכַארַאּב
 {1052 .21--15/} פַאּב .ןויצ

 {1055| .4 ,5 רַאװ טצ"ּברַא .ווידּב --

 :טנגוי עשיטסילַאיצָאס עשיד" יד .רשא ןּב

 --17 יז 2 רַאװ יירפ ,לארשי ץרא ןיא גנוגעוװַאּב

 ן10531 18

 תודחא , ןופ ץנערעפנָאק רעד ךָאנ ,א ,ילּתפנ-ןּב

 ,30 פַאּב .(לֹּכה ךס רעצרוק ַאל *הדובעה

 1051 .243 רעשט טצ"ּברַא

 תודחא , ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד .ריאמ ,ןוַארּב

 ן1056) .22 ּברַא"דיי ."הדובעה

 ן1057) .14 טּפעס גָאט .ןיקריס .נ ר"ד .צ .ּב ,ג

 סװָאכָארָאּפ וצ ןכ"רטש עײנ .ז

 ,2 רַאװ טצ"ברַא

 ,עיפַארגָאיּב

051 

 ןעמוק ןייז וצק וװָארַאזַאלרַא םייח ר"ד ס ,באז

 1059 .28 צעד שז"די .{ָאטנָארָאט ןיק

 'ב ר"ד) טסולרעכ רעגיּביא ןַא .קחצי ,רַאז
 1001 .7 יז 17 ּברַא"ד" .(ןיקריס

 -לַאיצָאס רעזנוא .ר"ף .הירא ,רעװָאקַאטרַאט

 ףיא ןעטלַאהעג טַארעפער} טייּברַא עשימָאנָאקע
 ןיא תודחאתה ןופ ץנערעפנָאק רעטירד רעד
 ן1061) .17 דנַאל"אפ .{זדָאל

 ןטנײנ םוצ} וװָאכָארָאּב רעּב .ר"ד .ש .א ,סירוי

 טצ"דיי .(רעפּפמעק ןוא רעקנעד ַא ןופ טײצרהָאי

 |1062) ,10 צעד

 רעקנעד ןשידיא ַא ןופ טייצּרָאפ םוצ .פ ,ץּכ

 ,260 צעד עסערּפ |!} .ווָאכורָאּב רעּב רעפמעק ןוא
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 179 װָאכָארָאּב רעקידעּבעל רעד ,ּב ,רעקַאל

 גרַא"דיי .(1023 יצעד רעט:17--1917 יצעד רעט

 ן1064) .102 רעשט טציּברַא .19 נַאי

 ןטלַאהעג עדער .טנײה זיּב עװַאטלָאּפ ןופ --

 ילצופ רעד ןופ יליּבוי ןקירָאי;:20 םעד דובּכל

 ן10651 .14--13 פַאּב .גנוגעװַאּב ןויצ

 עטכישעג רעד וצ} געט ענעי ןיא ,8 ,ןיווטיל
 ןוא קסנימ ןיא ךעלזירק צ"עוּפ עטשרע יד ןופ

 . ן1066| ,10--9 יז 21 ּברַא"די .(קרָאי:וינ ןיא

 .רָאג .ד .א וצ} .הדובעה:תד ,א ,ןַאסניװעל
 .0 'ז { דנַאל"אפ .(טײצרהָאי ןעטרעיפ סנָאד

1671 

 ןוכ עּבַאגסױא עקילָאמנײא חתזץ51! 1 סקצמ"

 20 .1026 רעּבָאטקָא עשרַאװ .טנגוי.רעליש רעד

 {110651 .16--15 "11 גוי"רפ .ז

 ! ף ןטנּבז ןײז וצ} לעסוּב ףסוי .עשוהי ,חונמ
 1061 ,30 טעּברַא"אע .טַײצרָאי

 גָארטרָאפ) י'א רַאפ ןַאלּפיסטעּברַא רעיינ רעד

 תודחא, ןופ ץנערעפנָאק רעד ףױא זמר 'ח ןופ

 {1079} ,47 ,46 פַאּב .("הדובעה

 {10711 .9937 עז .מ ,טרָאטשײג

 ַא ןוא ןַאלּפ ַא} עגנוי ערעזנוא .ה ,רעווליס

 יַאגרָא:צ"ּפ רעכעלטנגוי רעד ןגעװ} .4גָאלשרָאפ

 ן10721 .17 ּברַא"די ןעיצַאזינ

 :יװַצ םוצ} ןעגנוקרעמַאּב רָאּפ ַא ,דוד ,יקסניּפ

 17 ּברַא"דיי ,(ןיקריס רבה ןופ טײצרהָאי ןעט

 ן1072) .2--1 יז 2351 רעשט טציּברַא ,10 "ז

4 8 2 



 .(ןויצ-ילעוּפ לבוי םוצ} רָאי
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 קיצנַאװצ ---

 ..16 ּפַא ענדָארג ןּבעל רעזנוא

 -ַאּב) "הדובעה:תודחא, ןופ ץנערעפנָאק עט5 :

 .47 ,46 פַאּפ .(טכיר

 ןַײז וצָל ןיקריס ןמחנ .השמ ,וָאכילײרפ

 1761 .17 ּברַא'דײ .(טײצרהָאי ןטייוװצ

 ןופ ץנערעפנָאק:ײטרַאּפ עשינעמורלַא ע0211 יד

 רעשט ןיא ןעטלַאהעגּפָא) (טכירַאּב) ןּויצ ילצוּפ

 טצ"ּברַא .(.י .ד לירּפַא 4 ןוא 9 ,2 םצד ץיוָאנ .

 {1077} .205 רעשט

 ּפַא מירפ .םזינויצ:ילעוּפ רָאי 20 ,8 ,יַאטיק
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 יָארָאּב טימ ןשינעגעגַאּב רָאּפַא .י ,רענעק

 791 .2 רַאװ טצ'"ּברַא .ןװָאכ

 עכילרהצי עטעּבז יד ,ֹוהיֵתַּתמ ,רעמערק

 ן1050} .2 טּפעס שז"דיי .ץנערעכנָאק דנַאּכרַאפ

 .8 שז"גוי .ןיקריס ןמחנ ר"ד .מ ,גרעּבנעזַאר
 ן10511

 ,זדָאל ןיא "תודחאתה, ןופ ץנערעפנַאק:ןָאיַאר

 {1052| .19--10 יז 16 דנַאל"אפ

 *עגרעּביא)  װָאכָארָאּב רעזנוא .ז ,ווָאשַאּבור

 פַאּב ,(1018 ןיװ *רעטעּברַא ןשידַײ , ןופ טקורד

8, 49. 1051 

 עװַאּב ןויצ ילעוּפ עשיכיירטסע יד .ש ,לעדור

 ן105:) .14--13 פַאּב .המחלמ רעד תעּכ גנוג)

 1051 ,| טלעװ"ּברַא ,וװָאכָארָאּב רעב ןופ ןרעל צשיטקַאט יד .א ,יקצואווער

 :שיטסינויצ ענעּבילקעג} ןיקריס ןמחנ ר"ד --

 'גסױרַא .דנַאּב רעטשרע .ןטפירש עשיטסילַאיצָאס
 .ַא .צָאס .דיא רעד ןוכ טעטימָאק:לַארטנעצ ןוּכ

 יז 2 ךוּב"וא .(1023 ,קרָאײוינ ,ןויצ-ילעוּפ ,ּפ
152-1. 11 

 רָאּפנעמַאװצ ײטרַאּפ ןעט:5 ןופ סעיצולָאזער
 ;72 דנַאל"אפ .ןעיצילַאג חרזמ ןיא תודחאתה ןופ

10371} 

 .(לקיטרַאיעיסוקסיד} געװ רעזנוא .ר--.ר
 ן10351 .10 גוי"רפ

 יעג רעד וצ) גנַאפנָא םנופ ,ל .א ,םייהסוש
 ןנ059} .14--13 פַאב .(ןויצ ילעוּפ ןופ עטכיש

* 
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 .8 שז"גוי

 ךעקנַאדעג סװָאכָארָאּב} לַאװק םיּב .ל ,ןיש

 עמיטש טנגוי .(טײקכעלקריװ רעד ןופ טכיל ןיא

 ןגטפפ| .17--13 יז (לּבט"א)

 "תורחּב עשיטסילַאיצַאס עשידײ, יד ,םולש

 יד} לארשי ץרא ןיא טנגוי ענעסקַאװרעד}

 רעשידיי רעײנ .(ץנערעפנָאק סגנודנירג עטצעל

 ן10911 .0 רעטצּברַא

 :סקצּבָארקס .ד ןופ} ןטנעמָאמ ײװצ .ןושמש

 !110921 .1 טלעװ"ּברַא .(ףמַאק ןוא ןּבעל

 ,עמַא ןיא "ןויצ ילעוּפ עגנַײ, יד .בקעי ,רעדיינש
 -|1093) .934--33 יז (לּבט"א) עמיטש טנגוי .עקיר

 ..ןלױּפ ןיא גנוגעװַאּב *טייהײרפ, יד .ל ,זיּפש
141 

 יחרזמ .ןטסינויצ ה

 ןיא "יחרזמה לעוּפה, רעד ,לאלצּב ,יקסניזיּב

 .ז 8 ."יחרזמ יריעצ, :קרָאיײװנ .לארשי ץרא
1095 

 ?עו ַא ,ןדנָאפ-סקלָאפ עשידיא יד .ןימינּב 'ר*

 רק, :םילשורי .םוטנעדיא ןזעיגילער םוצ גנוד

 1091 .'ז 87 ."דוסיה ןרק, ןוא *תמיק

 ןעײרעּבײרט עשיטסינָאיצ ,א ,יקסירעמעשט

 ,ךוּב רא לוש :עװקסָאמ .(גנולמַאז ןעלקיטרַא)

 ן10971 .יק 50 .'ז 85

 ,לארשי ץרא ןיא סעדער סווָאלָאקַאס םוחנ
 .נָאל .דוסיה ןרק ןוכ ָארויב.טּפױה ןופ !גסױרַא
 יז .יז 24 ?ןָאד

 ,ל"ז ןײטשניּבור רּתסֹא תינּברהל ןורּכז רפס
 .ל .ש 'מ ךרענ .תידוהַיו תירבעּב םירמאמ ץבוק
 יז 88 .ןָאסנויצ קורד :הנליװ .ןורטיצ

 {1099} ,43 קלָאפ"דיי ,טרעּברעה .מ .ל ר"ד

 עזעװ רהיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד

 :ויצ רעד ןופ .ק .צ !עשרַאװ .רעטקַארַאכ ןוא
 01 ,'ז 24 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 .לצרה רעי ןוא לארשיל תמיק ןרק
 ןיא לארשיליתמיק-ןרק ןופ עלַארטנעצ :אשרַאװ

 {1101) רג 20 .יז 16 .ןלױּפ

 "רעד .5 יג "ןגרָאמ , םוצ עגַאליײּב .ל ,זױהנזָאר
 ײַאלסינַאטס .טלַאטשעג רעתמא ןַײז ןיא םזינויצ
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 ,ירג 20 .יז 32 ,0801166102 קורד :תָאו
11051 

 סָאװ ןוא ייז ןענייז רעװ ןטסינויצ יד ,פ ,ךַארפש
 ,2 'ב קצטָאילּביּב "ןרעטש , ןופ 'גסיוא .ײז ןליוו

 .רַאפ-עכולעמ 'רקוא ןופ קורד עט:1 :װָאקרַאכ

 יק 15 .'ז 72 .יקסוװָארטעּפ :א ,ג ןופ .נ .א גַאלי

 ןג31 .0 ץרעמ יירפ ,רמרמ .ק

8 

 יי ןקירעי 20 ןיז וצ} ןיּפור רוטרַא .ט ,א
 א .10 טעּברַא"אע .ײליּב

 ןופ ןעטלַאהעג צדער} ענַאל עקיטציא יד
 :ידַאר יד ןופ ץנערעפנָאק רעד ףױא םיוּבנירג' .*

 ן11051 .43--93 יז 2 לּב"נויצ .ןעטסינויצ עלַאק

 סָאװ .ַאדרעג ,גרעּבדלַאג ,ווָארַאזַאלרַא
 םענעגנַאגרַאפ ןיא .ל.ק .ק רעד ןָאטעגפיוא טָאה

 1061 . ל"קק .ו"ּפרּת רהָאי

 .טכירַאּב .ץנערעפנָאק (עשיטסינויצ) רענָאטסָאּב
 {1107| ,3 קלָאפ"דיי

 ץנערעפנָאק רעשיטסיניצ רעד ןופ טכירַאּב

 .25 קלָאפ'דיי .(1926 ;ינוי 27) ָאלַאּפָאּב ןיא
1101 

 ץנערעפנָאק:טלעװ יחרזמ יד 5 ,ןָאסרעמילּב
 {1109) .33 קלָאפ"דיי .ןעּפרעװטנַא ןיא

 טפירשטַאנָאמ ."דוסיה ןרק, ,י ,ילאכימ-ןּב
 עּבַאגסױא .עיצַאמרָאפניא ןוא רוטַארעטיל רַאפ

 ן11101 .18 דנַאל"אפ .ןעלױּפ ןיא דוסיה ןרק ןופ

 עטכישעג עשידיא לעטיּפַאק ַא ,לֹא ,רעגרעּב

 ן1111) .4 דוְסיֵה ןרק .4בהוה רַפֹס רחָאי 5

 ,נעדוי , םעד םורַא .ר"ד .לכימ ,שטיװַָאקרעּב

 .(ןעלצרעה ןעגעװ תונורכז ענַײמ ןופ} ?טַאַאטש
 {1112| ,2 ילוי טניה

 רעשידוי רהָאי 22 .י .א ,יקסנישזעשזרּב

 וצ קילּברעּביא רעשירָאטסיה} דנָאפ לַאנָאיצַאנ

 לּבפ"נ .(ל"קק ןופ ץנעטסױקע רעגירהעי-:22 רעד

 עט | .17 טּפעט

 ןוא ?טַאַאטשנעדוי , סילצרעה .קחצי ,ןיניירּב

 טײצרהָאי ןעט.30 םוצ} רעלטסניק עשידיא יו

 .(טַאַאטשנעדוי ס'לצרעה ןופ גנוניישרע רעד ןופ

 אי .8 יז 21 קלָאפ"דײ

 .רערהיפ רעד ,יקסּפיל סיאול ,ּבַא ,גרעּבדלָאג
 ן111) .8 קלָאפ"דיי

 ןעגי-העי:גיצפופ ןַײז וצ} ןיּפור רוטרַא ר"ד --

 ן11161 .7 ץרעמ שז"ָאמ .(יצליּבוי

 ן117|  .ו7 ּבעפ שזיָאמ .סּוטזינָאױיװער --

 לּבװ"דעש .םזינויצ ןיא םזינָאדיװער רעד .לג

 עד 3

 ךָאנ} ?הדירי, ןופ ןעכײצ ןיא .י ,םיוּבנירג

 .(טַאר ײטרַאּפ ןעשיטסינויצ ןופ עיסעס רעד

 ן11191 ,3 װָאנ טנייה

 .ךורּבנצמַאזוצ ןוא גיז ןַײז ,סרוק רעײנ רעד --

 ן:1201 .5--2 'ז 1 לּב'נויצ

 ,15 ,5 טקָא טנײה .םזינויצ ןיא סיזירק רעד --
 ן11511 .4

 עסױרג יד ןופ} ןעטערטרָאּפ ,י ,גרעּבנירג
 .?"יחרזמ , ןופ םיגיהנמ ןוא רעהעגרָאפ עגיטסייג

 ן115?| .2 רַאװ טש"וא .רעשילַאק שריה יבצ 'ר

 :ָאק רעשיטדָאטש רַאפ סםַארגָארּפ ס'ףָאהנעזיד

 רעשיטסינויצ רעד וצ םודנַארָאמעמ) עיצַאזינָאל

 ן112} .2 טלעװ עשיטסינויצ .(עװיטוקצזקע

 סָאװ ,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ דנױ יד ,ס ,לאגניד
 די 322

 טָאה ָאלַאפוּב ןיא ןַאשנעװנָאק עשיטסינויצ יד

 ן1124) .3 ילוי גָאט .ןעזיװַאּב

 ןוכ גנורעייפ רעד וצ} רעטענ לרַאק .ד קורד
 .20 גױא שז"ָאמ .4ופי ןיא גָאטסקנעדעג ןייז

 ן1121

 .סענײר בקצי קחצי'ר ברה .השמ ,ןַאמטרָאװ
 ןננ2י) .15 יַאמ דָא"דענעק

 :עפנָאק טלעװ רעד רַאפ .ח .י ,יקסדָארַאגַאז

 ן11271 ,2 גױא מָאמ .יחרזמ ןופ ץנער

 ןעטירד םוצ} עטשרע ערעזנוא .ש ,יתורח

 קלָאפ"די .4קורּב בקעיןּב יבצ ר"ד ןופ טײצרהגי

 ן1125 .5

 .דנַאלשטײד ןיא יקסגיטָאּבַאשז רימידַאלװ .ק .י
 יי .13 צעד מירפ

 רעדגירג} .ל"ז סענײר קחצי ברה .ד .8 ,ןהֹּכ

 .רהָאי ןײז וצ} {"יחרזמ , ןופ רעקיטערָאצט ןוא

 {11201 .0 י"נ טש"וא ,(טײצ
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 50 ןַײז וצ} תויח ץרּפ יבצ ר"ד .ֿבצ ,ןהּכ

 .0 יז 55 קלָאפ"דיי .{גָאט:סטרוּבעג ןעגירהעי
 ן11211

 ןשיװצ רעלטסניק רעד .וו ,ידלָאטרעּב--יקצַאל

 גױא מירפ .(לצרעה ןוא ליװגנַאז) רעמיורט י"ד

 |11321 .5 טּפעס לּבפ"נ 4

 .(ןָאטצילעפ} םזינָאזיװער:ןעסַאמ .רעקידעּבעל
 ן11531 .28 ינוי שז"ָאמ ןיקסניטָאּבַאשז .וװ ןגעוו}

 ןעגעװ טכירעּב רעכילרהיפסױא ,צ ,י ,יוועל
 .ןעטסינויצ עשטייד יד ןופ ץנערעפנָאק דנַאל רעד
 141 .2 טּפעס לּבשָאל

 .יחרזמ פ סערגנָאק-טלעװ רעד .7 ,רערהעל

 יו ,31 גא גָאט

 2 רענָאיּפ .ךעלטסישַאּפ עױלּב-סײװ .ד ,ןינָאמ

 ן1136| .12--9 יז 4 ,11--10 יז 8 ,19--17 יז

 .?טַאַאטשנצדוי, ןעגעוו תונורכז .צ ,יקסנַאלטַאמ
 עי .24 קלָאפ" ךייי

 ?רעװטנַא ןיא ץנערעפנָאק טלעװ ?יחרזמח יד

 1351 .99 טרָאװ ,(טכירַאּב) ןעּפי

 טש"וא .(קרָאי:וינ ןיא) ץנערעפנַאק יהדזמ יד

 ן11391 . ײצ

 ץנערעפנָאק טלעװ יחרומ יד .השמ ,רעלסימ
 .15 ,12 ,11 ,10 י"נ טש"וא ,ןעּפרעװטנַא ןיא

1401 

 . ןעגעװ עװיטקורטסנָאק ףױא ,ל ,יקסנימערעמ
  :ימָאק-סנָאיצקַא םנופ עיסעס רעטייװצ רעד ךָאנל
 ן11411 .17 ּבדַא'דיי .(טעט:

 טסינויצ ַא ןופ טקַא סגנוקידלושַאּב ,ק ,רּפרמ

 "לכיהּב םלצ, דרַאנײד םירפא .טסינויצ ַא ןגעקי

 וינ ,'ז 189 (שילגנצ ןוא שידיא ,שיאערּבעה

 1114 .19 צעד ײרפ .סנַאצלרָא

 ןיא "*יחרזמ, ןופ ץנערעפנָאק-טלעװ יד .נ נ

 ן1143} .16 ,18 גױא מָאמ .ןעּפרעװטנַא-

 רעד וצ) קיטסַאּבמָאּב עשיטסינויצ .ּפ ,קיװַאנ

 *ויצ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעט:29

 .46--43 'ז 6 רעמַאה .{עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 ן11441

 1141 440 עז .ַאסקַאמ ,יודרֲאַּב

 .28 ,22 ּבצפ לּבטײָאל .(טביר 4

 םירפ .לצרעה רָאדָאעט ר"ד .י .ש ,יקצינּפוטס

 161 .1 ילוי

 .14 ּבעפ מירפ .יקסניטָאּבַאשז .וו --

 יצ עלַאקידַאר יד ןופ ץנערעפנָאק עטשרע
 --510 םעד (רמשמה לע} ןעלױוּפ ןיא ןעטסינ

 ן1145) .87--43 יז 2 לּב"נויצ .(טכירעּב) ?/ן1

 :רָאפ עגיטסיײג עסיױרג יד ןופל ןעטערטרַָאּפ

 והילא 'ר .11 .("יחרזמ, ןופ םיגיהנמ ןוא רעהעג

 ן11391 .3 רַאװ טש"וא .רעכַאמטוג

 ן11371

 ןיא -טַאַאטשנעדװי, רעד יֹוַא יװ .ׁש ,רעקיּפ

 21 קלָאפ"די .ןעיװ ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא
 ן11501 ,8 יז

 ,ײטרַאּפ ןעשיטסינויצ ןופ גנוציז:רַאנעלּפ יד

 {11511 .8 ,2 װָאנ טגײה .טַאר

 ,לעקניװ םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא .י ,8 ,ךיירפ

 עיצַאטס ןהאּב ַא ףױא דָאזיּפע רעשיטסינויצ ַא
 {1152) .2 טלצװ עשיטסינויצ .זַאקװַאק ןיא

 ,רָאפנעמַאזוצ רעשיטסינויצ רעשיליּפלַא רעט2

 1811521 .17 ,15 ץרעמ טנייה

 .גנישַאװ ןיא ןָאשנעװנָאק יחרזמ עטפלעווצ יד
 עו .16 ,15 י"נ טש"וא .ןָאט

 .ויצ יד ןופ םַארגָארּפ סָאד .ךורּב ,ןַאמרעקוצ
 .9--8 יז 7 ּברַא"דיי .ןעטסינָאזיווער:ןעטסינ

11541} 

 יַאֹּב) ודָאל ןיא ץנערעפנָאק ןָאיַאר עשיטסינויצ
 ן11551

 עשוהי

 .זיא םואעליּבול

 .לארשי:ץרא
51 

 'ה .דלעה רעליטש ַא .ז ,רעלטָאק
 רעגירהעי:00 סעמעװ ,ןיקנַאכ

 ןיא ןערָאװעג טרעײפעג טציא

 .0 יז 11 קלָאפ"די

 ןַײז ןוא םזינָאדיװער רעד ,םירפא ,ןַאלּפַאק
 571 .18 ינוי שז'ָאמ ,קיטקַאט

 טעּברַא"אע ,רעטענ לרַאק .ּב ,ןָאסלענעצַאק
7 17. 51 

 ן1159} *636 צז .8 ,רעּפיק

 ועד ,קורּברעװיּב דרָאל סָאװרַאפ .ָאעל ,גינעק
 8 ןערָאװעג ןיא טַאנגַאמ-סגנוטײצ רעשילגנע

 ןוּב ןײז ןיא טלהעצרעד רע .םזינויצ ןופ רענגעג
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 =וקעג םהיא וצ ןענַײז ןעדיא עשילגנע ױזַא יװ

 !*ַאּפ רעשיטסינויצ ןייז ןעגעג ןעריטסעטָארּפ ןעמ

 גָאט .ןַאמצײװ ,רד טימ שינעגעגַאּב ןייז .קיטיל
 ן1160) ,9 נַאי

 +מוא רעד ,יקסניטָאּבַאשז .והיתתמ ,רעמערק

 :יפ"דיי .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ הור
 יי ן .5 ץרעמ רער

 ךתאצ -- .רעגרעּב קחצי .ןַאמטיל ,לַאטנזַאר
 ן11621 .26 טקָא ןּבעל'ג .םולשל

 רעשיטסינויצ רעשיטילָאּפ רעטיירּב ס'לצרעה ---

 51 .2 ילוי טנייה .גנואווש

 רעסעמע ןַײז ןיא םזינָאיצ רעד .ל ,זיוהנעזַאר

 ן11641 .83--42 יז 6--9 גימ ןרעטש .טלַאטשעג

 גָאט ?יקסניטָאּבַאשז ליװ סָאװ .ש דלעפנעזָאר
 עג ,2 םעמ
 ,(טכירַאּב) סערגנָאק-ןעטסינָאיזיװער רעד
 61 ,20 ,28 צעד טנײה"זירַאּפ

 סמואצליּבוי ןופ רהָאי סָאד .א ,ןַאמנײטש

 ףסוי ברה ןוא רעגנַאלרע לאכימ ,רעטענ לרַאק)

 171 .22 טקָא מָאמ .(ןילביר

 ,20 טּפעס מָאמ .(רטענלרַאק) רעטשרע רעד --
: 1161 

 .נָאק:לבוי םוצ .טײּברַא רוטלוק .ּפ ,יירעדנעש

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוכ סערג

 ן1169) .149 לּבװ"רַאזָאר ,עניטנעגרַא

 .ש ,ָאריּפש

 ,25 טעּברַא"אע

 .סַאלק רעטעּברַא רעד ןוא לצרעה

 ן1170}

 ערעדנַא

 ןגנ711 .1597 צז .ּב ,קיניװטַאּב

 -על סנָאדנָאל ר"אמ ןופ ןעגנורענירע .ןויצ ןּב

 ן11721 .0 ינוי װרָאפ .ןָאטגנישַאװ ןיא ןעּב

 ןופ ץנערעפנָאק.טלעװ עטירד יד .לואש=ןּב
 .31--30 יז 10 ּברַא"די .גיצנַאד ןיא ץולחה
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 ןעשידיא ןּוכ געװ רעד .צ .ּב ,גרעּבדלַאג

 ן11741 .8 ּבעפ גָאט .לַאקידַאה

 יד ןעגעװ .עשיאַײטרַאּפמוא רַאפ ײטרַאּפ ַא --

 .8 ינוי גָאט

 -ןעּבעל ןעשידיא ןיא ןעגנומערטש:טּפױה ייווצ -

 ',ןענל} .20 ּפַא גָאט

 רעד ףױא טײקשיאײטרַאּפמוא ,ש ,ןרָאהש ריה

 :ףעזנוא, לַאנרושז םעד ןגעװ) סַאג רעשידוי

 1161 ,9) צצד מָאמ .("טרָאװ

 .עשנעמ-שיטסינויצ רעד .א ,יקסנירּבָאלָאװ
 ןגנלז| .2--41 יז 4 גימ ןרעטש ,קָאלּב רעשיטסיוו

 12 ּברַא"די .ןָאדנָאל ריאמ .3 ,ןָאסרעדגיװ
 'ןגג78} עי

 ערהָאי עטשרע סנָאדנָאל ריאמ .ּב ,ןייטשנייוו

 ,12 יז 240 רעקעװ ..ןעגנורעניארע עקירעמַא ןיא
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 רע ןוא ןעװעג זיא סע רעװ .ּב ,קעדַאלװ

 ֹװרָאפ .הױל סנָאדנָאל יײּב ןעװעג טינ ,זיא סע

 ,ן101 : ,12 לנו

 ן1151} .891--880 יז 7 קוצ .ןָאדנָאל ריאמ --

 =עג ןופ רבק םייּב .ןָאדנָאל ריאמ ,י ,ןיקייח

 .ןַאמסערגנָאק ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא םענעזעוו
 ן1152) = | :

 .ןופ ןָאשנעװנָאק עטס-:20 יד .נ ,יקסנישטלוט
 .16 ,18 פ"ַאפ ,(טכירַאּבק ריעצה לעוּפה

 ן11531

 =ענירע עטנַאסערעטניא עכילטע .ׁש ,יקסוװָאנַאי
 .14 ינוי װרָאפ .ןָאדנָאל ריאמ ןעגעװ ןעגנור

 ן11541

 וי עשידיא יד ןוא ?ַאישזדושזד גנאי, .י ,ןהּכּפ
 1151 ,195 נַאי גָאט .עקירעמַא ןיא דנעג

 .ןע'נָאדנָאל ריאנ טימ ןעשינעגעגַאּב ,נ ,ןינַאכ

 ןנ61 ,11--10 יז 240 רעקעװ

 =ילַאיצָאס ןעשידיא ןופ טיײּברַא רהָאי ףניפ ---

 .8 טקָא װרָאפ , 226 רעקעװ .דנַאּברַאפ ןעשיטס
 ן11571

 ,1155) 75 צז ---

 ףױא ןוױר לטניב ַא) ןָאדנָאל ריאמ .ה ,גנַאל
 ן11521 ,8--9 יז 240 רעקעװ ,(רבק ןייז

 ,טסילַאיצָאס סלַא ערעירַאק סנָאדנָאל היאמ

 נָאק ןוא רעוהט גניר.רעטײּברַא ,רערהיפ ןָאינוי

 / ןנג0} .8 ינוי װרָאפ ,ןַאמסערג
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 .קעװַא זיא סָאװ ,שטנעמ רעד .א ,קַאװטיל
 .4 יז 240 רעקעװ .ןָאהנָאל ריאמ ןופ טױט םוצ

 1111 א

 ?הָאינהעצ םוצ .*ריעצה רמושה ,, ,2 .י ,ןַאמיינ

 .10 ּפַא טנײה .(ןעכירטש} םואעליּבוי ןעגיר
191 

 ןג102 67 עז .ף"ד ,רּתסא ,װעשַאילע

 .עװַאּב עשיטסילַאיצָאס יד .לֹואש ,ןייטשלע
 ,240 --245 רעקעװ .טנגוי רעזנוא ןוא גנוג
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 .ןָאדנָאל ריאמ רע'תמא רעד .ךלמ ,ןײטשּפע

 א ,12 ינוי יירפ

 ןעגנומיטש} געט רעױרט יד ןיא .ח ,ץעלַאּפ

 "עו .(ןָאדנָאל ריאמ ןופ טױט םוצ) רעדליּב ןוא

 ן .14--13 יז 240 רעק

 טײקגיטעט עשיטסילַאיצָאס עשידיא רהָאי ףניפ

 װיטוקעזקע רעד ןופ טכירַאּב) דנַאלגנע-וינ ןיא

 ןָאשנעװנָאק רעכילרהעי רעטפניפ רעד וצ עטימָאק

 ןיא דנַאּברַאפ ןעשיטסילַאיצָאס שידיא םעד ןופ

 111971 .251 רעקעװ .(דנַאלגנע וינ

 ןעפַאשעג טרעוו סָאװ ּבילוצ *.א .ח ,ןַאמרעקוצ

 -"וא ?ןעדוי עשיאײטרַאּפּבוא ןּופ דנַאּברעפ רעד

 1 .1 רַאװ טרָאװ

 ןעטסילַאיצָאס עשידיא יד סָאװ .ללה ,ףָאגָאר

 ןיא ןעסַאמ עשידיא יד רַאפ ןָאטעגפױא ןעּבָאה

 |1199 .289 רעקצוװ .עקירעמַא

 סָאװ ןעגנוריסַאּפ עטנַאסערעטניא ,בקעי ,ךייר

 טַײּברַא ןייז ןוא ןענָאדנָאל ןעגעװ טלהעצרעד ןעמ

 {1200} ,9 ינוי װרָאפ ,סנָאינוי יד ןיא

 =עװ .גנוטכיר ןַײז ןוא *רעקעװ, רעד ,ד ,בוש

 1011 .236 רעק

 עיכָאנָאקע עשיטילָאּפ 9
 -ָאװרעשט ןזיּב ףָאש רעד ןופ .ּפ ,ָאקנעסַאלװ
 :ועיק :2ט 10 קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא -לוש .ץענ

 ן1202| .יק 28 .יזקע 9000 .יז 47 .עגיל-רוטלוק

 :טנורג יד .עימָאנָאקע עשיטילָאּפ .ש ,א ,סקאז
 יסעּברַאפ 'רגרַאפ עט:3 .לַײט רעט.} .,ןּפיצנירּפ
 296 .עגיל:רוטּפוק --טלעוו יד :עשרַאװ .עגַאלפיוא
 1231 יז

 ,ןּפיצנירּפ-טנףױרג יד ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ --

 ;עגיל;רוטלוק--טלעוו יד :עשרַאװ .ליײט רעט2

 יז 0
 {ן1204) 0,  גַאי גָאט ,קינלַארָאק .א ר'ד

 יַאשַאּב טּפױה רעז זיא טיּברַא .מ ,יקסנעוויא
 .7.ץרעמ װרָאפ .רעמיהטכייר עכילשנעמ ןופ רעפ
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 ןו060| 4.  ּפַא װרָאפ ?לַאטיּפַאק זיא סָאװ --

 .28 ּבעפ װרָאפ .עילָאנָאקע עשיטילָאּפ ןעגצוו ---
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 ַא ךױא רעּבָא סטוג ןעגנערּב ןענישַאמ עײנ --

 12081 ,23 ץרעמ וורָאפ .סטכעלש ךס

 יָאְרּפ רעד ןוא טייהשטנעמ יד ,ר"ד .ד ,סֹוּבַאלג
 3209 .11 ,10 טשיּברַא"רפ .רעירַאטעל

 ןעדָאּב יד ,לענָאלַאק .ישוד ,דו.װשזדעוו
 .3 טּפעס טצ"דיי .לארשי ץרא ןיא ןעמעלּבָארּכ

 ן15101

 ץרא ןיא עגַארפ דנַאל יד .וװ ,יקסניטָאּבַאש

 1211 .8 טּפעס טצ"דיי .לארשי

 ןעגנוהיצַאּב יד ןיא ןעצנעדנעט עינ .ה ,גנַאל

 .227 רעקצװ .טײּברַא ןוא לַאטיּפַאק ןעשיווצ
 ן12121

 .טידערק רעלַאיצָאס .ר"ד ,ןַאמרעה ,קנַארפ

 |1922 ןופ ךשמה} .טלעג ןוא טידערק 3

 א ) .14 טש"ּברַא"רפ

 דנַאל ןיא ןשינעטלעהרַאפ?טידערק ,י .א ,טַאק

 .10 װַאּב"ָאק .גנורעקלעפעּב עשידוי יד ןוא
 ן1214) :

 .ןעטסיסקרַאמ עטצעל יד .ר"ד .א ,קינלַארָאק

 (שידיי ןיא) "עימָאנָאקע עשיטילָאּפ, ןגעו|

 ןיא) ?םזילַאיצָאס רעכעלטפַאשנסיװ רעד, ןוא

 ןג15) .סבַאי גָאט {סקַאז .ש .א ןופ (שטײד

 צלציצעּפס ןֹוא עכַאלנַײװעג .י ,יקסנַאילודַאר
 11216) ,2 טרָאװ"ָאק .ןטידצרק

 טּפַאשטריװדנַאל עשידיא יד .מ .נ ,ןַאמטױר

 :(סוקצורּב .ב .ּפָארּפ ןופ) עּפָארײא חרזמ ןיא

 א ,10 טרָאװ"ָאק

 ,מ ,דנַאריש
 .6 טרָאװָאק

 .סעיצַארעּפָא - ָאּסַאקניא ןגעװ
11215{ 

 ;ה3 2



 ?גנוגרָאזרַאפ ענײמעגלַא וצ טידערק ןיילק --

 ן12191 ,1 טרָאװ"ָאק

 רעטעּברַא ןוא טעּברַא 1
 9290 עז .ש ,טפַאזנייא ן12201

 ןיא גנוגעװַאּב עלענָאיסעּפָארּפ יד .ד ,ןיקשָאטנַא

 .עטַאמ טימ טצנַאגרעד ןוא טצריקעג .דנַאלסור

 =רַא עשידיא ןשיװצ גנוגעװַאּבּפָארּפ ןגעװ ןלַאיר

 -רַאפ-עכולעמ :װעיק .ןיקסַאר .י שידיא .רעטעּב

 .יר 2,38 .'זקצ 8000 .יז 104 .עניַארקוא ןופ גַאל
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 ןע2} י74 עז .1026 חול:רעטעּברַא

 =ַא-טס יד ןוא ןרעטעּברַא יד ,ּב .נ ,יקסװָאכיּב

 -סױא רעשיסור רעטײװצ רעד ןופ שידיי .גנוריכ

 ןיא ןענײרַאפָארּפ יד ןופ .ר .צ :קסנימ .עּבַאג

 .'ק 12 .יזקע 2000 ,169 יז 29 .,דנַאלסורסײװ
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 -עגנָא ןוא רעטעּברַא ןרַאפ לכיּב-קנעדעג --

 ןופ שידיי .עסַאק-ריכַארטס רעד ןגעװ ןטלעטש

 .רַאילטָאק .ל עגַאלפױא רעשיסור רעטייוװצ רעד

 :סורסײװ ןיא ןענַײרַאפָארּפ יד ןופ .ר .צ :קסנימ
 ן1224| .יק 10 .יזקע 2000 .160 *ז 42 ,דנַאל

 רעטעּברַא טימ ןסעומש ילוּפָאּפ .עסַאקכַארטס --

 ךוּבטנַאה רעלוּפָאּפ ַא ןוא גנוריכַארטס 'צָאס ןגעוו

 סעסַאקכַארטס יד עציטש ַא רַאפ סָאװ םעד ןגעװ
 :רעּביא .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא סױרַא ןּביג

 סעפָאסױה טימ עגאלפױא רעט:8 רעד ןופ יזעג
 יד ןופ ,ר .צ ןופ גַאלרַאפ :קסנימ .רָאטװַא ןופ

 2800 יז 126 .דנַאלסורסײװ ןיא ןעניײארַאּפָארּפ
 ן15251 .'ק 23 ."זקצ

 .ַאזוצ .ךוּבלמַאז .יַאֹס ןס51 םוצ געװ רעדי

 .עכולעמ :קסנימ .װָארדנַאסקעלַא .ה ךרוד 'גנעמ

 ן1226| .יק 20 .יז 37 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ

 װעטנָאי רעד - --יַאמ רעטשרע .וו ,יקסשזעלַאז
 ;עװקסָאמ ,לזיײמ .י--שידיא .טַאירַאטעלָארּפ ןופ

 ,ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ !רטנעצ

 ן12271 .''ק 35 .ז 6

 .ןענײרַאפָארּפ יד ןוא ײטרַאּפ יד '8 ,יקסמַָאט

 (.ב) .ּפ .ק .װ י'פנעמַאזוצ 210 םוצ גָארטרָאּפ

 יד ןופ .ר .צ גַאלרַאפ :קסנימ .1929 'קצד 9

 2000 .ײז 66 .דנַאלסורסיײוו ןיא ןענײרַאפָארּפ
 = | .'ק 80 .יזקצ

 ףרַאד יז יװ ,עיסימָאקנטקילפנָאק-ףירַאט .נ ,ןידוי

 טימ .ןטעּברַא ױזַא יװ ןוא ןרעװ טריזינַאגרָא

 :ַאקנטקילפנַאק-ףירַאט ןגעװ סענָאקַאט--סעגַאליײּב

 עײגױנ ןענַײז סָאװ ןסולשַאּב 'דנַא ןוא סעיסימ

 גַאלרַאפ :קסנימ .רַאילטָאק ,ל שידײי .ק .ק .ט
 2000 .יז 47 .ןענײרַאּפּפָארּפ יד ןופ ,ר .צ ןופ

 6 | - .יק 28 .חקצ

 טעּברַא ןופ רעד גיק -- רעדניק=םוטנעגייא:ּבייל

 ןופ 'דער רעד רעטנוא ,ךוּב רעטשרע .ףמַאק ןוא

 .סָאמ .װָארינשוק .א ןוא ׂשטיוװָאניּבַאר .ס .א

 ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :עװק

 ייק 00 .יזקע 8000 .יז 187 .ר .ס .ס .פ
 ן1220)

 ןוא קירּבַאפ יד ןופ טעּברַא יד .פ ,ןיקשוינעס

 רעד ןופ ןעגנוגנידַאּב יד  ַאּב ןטעטימָאקדָאװַאז

 עגַאלפױא רעטרעפ רעד ןופ שידיי .טײצ רעקיטציא

 .לַארטנעצ ןופ גַאלרַאפ :קסנימ .קָאטשמלָאה ,כ

 120 ,דנַאלסורסײװ ןיא ןענײרַאפָארּפ יד ןופ טַאר

 ן17211 .'ק 70 .יזקע 2300 .יז

 .לדָאנ יד ןופ לגילפ ןקניל םעד ןופ םַארגַארּפ

 ןוא עגַאל עשימָאנָאקע יד טלדנַאהַאּב .סדיײרט

 יד טרײילַאנַא .רעטעּברַא יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד
 .ַא .א ןטַאגעלעד:ּפַאש ..,ןטקַארטנָאק ןופ ןעמעלּבָארּפ

 רעד ןופ עיצקעס דַײײרט:לדָאנ רעד ןופ ?גסױרַא ,וװ

 .יז 119 :קרָאיוװינ .גיל לַאנָאשיײקוידצ ןָאינוי:דיײרט
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 .גצזָאר .א טױל) ערוויאּפָארּפ עצרוק .י ,ן--פ

 גַאלרַאפ 'ּברַא יּפָאָאק *רקואלַא :װָאקרַאכ ,(דלצפ

 58 .יזקצ 7000 .יז 600 .?רעטעּברַא רעניַארקוא,
 ן1252)// .יק

 .טלעג סרעטעּברַא םעד ןגעװ ,ס .א ,וועטגָאק

 ;קסנימ .רַאילטָאק .ל שידיי .עסַאקריכַארטס---לטײּב

 ,דנַאלסורסײװ ןיא ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ גַאלרַאפ
 ן1224) .'ק 10 ,יזקצ 2000 ,160 09

 ףקנַארק ןופ רעדילגטימ יד רַאפ ןימַאלוגער

 רעד ףוא טקיטעטשַאּב} ץקָאטסילַאיּב ןיא צסַאק

 22 םעד עסַאק ןוכ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ גנוציז

 .ַאיּב| ָא"ָא ,42: 15 לָאקָאטָארּפ ,1928 טסוגװַא

 12 ן?1926) .י"ָא ,קינזדנַאשימ קורד :;ןקָאטסיל

* 100, 12351} 
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 .ןלַאנָאיצַאנרעטניא עלַאקידניס יד .א ,ָאריּפַאש

 רעד ןופ !גסױרַא .טנעס 10 זַײרּפ ,לגס .י שידיא

 :טוּב ."עמיטש סטייהיירפ , עּפורג רעשיטסיכרַאנַא

 1 ,יז 11,238 :סעריײא-סָאנ

+ 

 יד סױא ןעצז יװ .ז .א

 .17 טּפעס טצ"פ ?ןלױּפ

 ןיא ןעניירַאפ ּפָארּפ
1271 

 =עטניא יד ןופ עגַאל יד ,ר ,שטיװַאמַארּבַא
 .5 גױא װרָאּֿפ .דנַאלסור-טעיװָאס ןיא ןעטנעגיל

1351 

 ,היעשי ,רעגוא

 .19 ּפַא שז"ָאמ .גָאט:סטײּברַא רעגיד

 טַאירַאטצלָארּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד
 ן1240) .8--4 'ז } גוי"רפ .ןרעפיצ ןיא

 .הצשטכַא רעד ןוא עּפָארײא
 ן1239|

 עװיסערגָארּפ ַא ףרַאד .ןַא ,רעירָאפ רעטלַא
 .רעטַיּברַא עַײנ רַאפ ןעריט ערהיא ןעכַאמוצ ןָאינוי
 1411 .295 רעקעוו

 רָאּבײל װָא ןָאשײרעזעפ רענַאקירעמַא יד

 |12421 י15 צז .ןרעפיצ ןיא

 יד ןײז ןפרַאד סָאװ ןוא ןענעז סָאװ .ז ,רוטרַא

 ןגָארפ רעטעּברַא .ןענַײרַאפ-ןסַאלק עלענָאיסעּכָארּפ

 ן1543) .(לּבט"א)

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ךָאװײעדנַאגַאּפָארּפ --

 ןוכ ײליּבוי רעקירָאי:25) ןלױּפ ןיא ןענײרַאפ

 |1214| . טּכעס טצ"פ .(לַאנָאיצַאנרעטניא י'פַארּפ

 רעד ןיא עפוטש עטסײנ יד ,א ,רעיוַארּכ

 =ַאה .עיטַארקָארויּב ןָאינוי רעד ןופ גנולקיװטנא

 ןאײ) .80--23 יז 1 רעמ

 2461 .1002 עז ---

 גנַאגסױא ןייז קיירטס רעירָאפ רעד .ןעּב ,דלָאג
 ן37| .(סולש) 12 טּפעס ירפ .גנוטײדַאּב ןוא

 עגַאל יד .קיײרטס םישדח טכַא .' ,ןָאסלעטיג

 גָאט .קיעסַאּפ ןיא קירטס ליטסקעט םעד ןופ

 ן1235| .28 גױא

 רעטנעגילעטניא ןַא וצ .ר"ד .א ,גרובזניג

 ,0 טקָא ורָאפ .רעטעּברַא ןַא ןײז ןעק שגעמ
1941 

 151 י2927 עז .ןויצ ןּב ,םיוּבנירג

 ןוא דנַאטשַאּב רעלַאנָאיצַאנ רעד .י ,יקסניּבוד

2 9 

 ,עניארקוא ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןכַארּפש יד
 1211 .104--97 יז 9 טלעװ"ר

 ,טײּברַא ןוא עיגילער .ברה .'יבוט ,ץיוורוה
 רַאװ טש"ּברַא'דיי .טײּברַא ןופ עיגילער רעדָא
 ן1562| .2 ז6

 יקנופ ענייז ןוא ןיירַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד .ׁשֵש
 1551 . געשט טציּברַא .ןרַאנָאיצ

 .רעטעּברַא זיא סָאװ .ר"ד ,םַארטרעּב ,ףלואוו

 יו 56--53 יז 2 רעמַאה ?גנודליּב

 קײרטס:לַארענעג רעשילגנצ רעד .ג ,וװעיװַאניז

 .83--29 יז 6 רעמַאה .גנוטַײדַאּב-טלעװ ןַײז ןוא
1551 

 ןָאינוי עװיסצרגָארּפ ַא ףרַאד .סירָאמ ,דניקסיז

 יעװ .רעטיײּברַא עײנ רַאפ ןעריט עריא ןעכַאמוצ
 1561 .280 רעק

 יַאּב רעטצּברַא רענַאקירעמַא יד טהעג ןיהואוו --

 ן12571 .299 רעקעװ .גנוגעוו

 ן15581 .165 עז .ןבואר ,ןָאסלקוי

 יד .ש .א ,סירוי

 .1} "דיתעה, םוצ ּב"ח

 .עיגָאלָאכיסּפ-סטעּברַא עינ
1259 

 טַאּב .גנוגעװַאצ יּפָארּפ צלַאנָאיצַאנרעטניא יד ,ל
 ןגפ60 56

 ןכַאמ סָאװ ןטפערק עלַאיצָאס .שזד ,ןָאטסװַָאל
 יז 2 רעמַאה .ךַאלדײמרַאפמוא ײטרַאּפ-רָאּבײל ַא

2 25. 12611} 

 .ַאּב רעטײּברַא יד ןוא יעד רָאּבײל .ה ,גנַאל
 רעקעװ .4רעדליּב ,ןעקנַאדעג ,ןעטקַאפ) גנוגצוו
 ן12621 ,1

 ן1631 .75 עז - -

 רעשיגָאלָאכיסּפ ַא .לצזעג רעד .ר"ד ,שאקול

 ן1264) .16--14 יז 4 רַאװ ײרפ .קילּברעּביא

 טקָא יײרפ .רעלטסגיק ןוא רעטעּברַא .ב ,רעּביל
 ן11 7

 1661 י 225 עז ,וװ .מ

 :עּברַא רעד , טַאטשנזייַא סקַאמ .מ ,ןָאגַאקאמ !

 ,?(ןדָאטעמ ןוא עיצַאזינַאגרָאק  ּבולק רעט

 671 .107--106 יז 4 טלעוו"ר

 גנואילטשטנַא ןיז .יַאמ רעטשרע רעד .ק ,רמרמ
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 ן1265) .24--20 יז 5 רעמַאה .גנולקיװטנַא ןוא

 ןיא ןטנצמָאמ:טלָאווצר .י ,ןַאטלוס
 .ַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג רצ ד

 .ולּב סָאד ?.גנוגצווַאּבירעטעּברַא רענ

 יד ;95 -- 94 יז 4 רעמַאה .1877 רָאי עקיט

 ,דעטסמָאה {42--87 יז 6 .ָאגַאקיש ןופ רעריטרַאמ
 1271--1269) ,53--30 יז 0

 .עווַאּב רצטײּב רַא יד .בקעי ,לגס
 -וצ ןצגיטציא .רהלא ןַיא .גנוג

 2 גױא טצ"דיי .(עניטנעגרַא ןיא) דנַא טש

 ן1273--12121 .10 גױא .ךַאפ רעדינש סָאד

 ןָאינוי:דיירט ןעשילגנע ןופ ווירּב ַא קי ,ןייפ
 שי .29 ,28 טּפעס וורָאּפ .סערגנָאק
 טריזינַאגרָא ןענייז סָאװ ,רעטיײּברַא להָאצ יד

 ןיא ןעגנוטכיר ענעדײשרַאפ ןופ סנָאינוי:דיײרט ןיא
 1751 79 צז .רעדנעל עלַא

 ףמַאק רעטפרַאשרַאפ רעד .סםַאיליװ ,ןַאמרעקוצ
 ,28 טקָא שז"ָאמ ,דנַאלגנע ןיא רעטעּברַא ןגעק
 עלי .18 װָאנ גָאט"ליװ

 רעטײּברַא רעשילגנע רעד ןיא סױירק רעד --

 ןעשילגנע ןופ רָאפנעמַאװצ ןעגעװ} גנוגעװַאּפ

 -"רפ .(טומנרַאּב ןיא סערגנָאק ןָאינוי דיײרט

 1771 .2 ,| טש"ּברַא

 יד ןוא גנודליּב רעטַײּברַא .מ ַאינַאפ ,ןהָאק

 ן12751 .46 רעג ,גנוגעװַאּב רעטיײּברַא

 ןוא ןטסילַאיצָאס יד .םייה ,שטיװָארָאטנַאק

 .16--14 יז { רעטעלּב .סנָאיני דײרט יד

1279 

 :ַאקידניס ןופ גנוּבעלפיוא רעדיװ יד .8 ,ןרָאק

 ן1250} .4 טשיּברַא"רפ .ךײרקנַארפ ןיא םזיל

 יד ןערילרַאפ סָאװרַאפ .ׂש ,שטיװָאניבַאר

 .0 דניירפ .סקיירטס ערעײז רעטַײּברַא רענַאקירעמַא
(1251 

 :ַאּב-רעטעּברַא רענַאקירעמַא יד ,ללה ,ףָאגָאר

 1 דנַײרפ .רהָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא גנוגעװ
 עי .10--5 'ז

 רעטײּברַא רענַאקירעמַא רעד ןופ גנַאפנַא רעד --

 ן1555| ,281 רעקצװ .גנוגעװַאּב

 .ןעגנורעייפ-יַאמ יד ןופ עטכישעג יד .ע ,ור
 ן1254| ,4--3 305 גויירפ

 רעטַײברַא רענַאקירעמַא יד .א ,יקצואווער

 .ַאֹּב רעטײּברַא עשיאעּפָארײא יד ןוא גנוגעװַאּב

 רענַאקירעמַא ןעגעװ עטַאּבעד רעד וצ} גנוגעוו

 ןנ2551 ,10 קוצ .4םזילַאיצָאס

 ירַא רענַאקירעמַא יד ןוא עגַארפ רעגענ יד --

 דײרט יד ןופ גנוהיצַאּב יד} גנוגעװַאּב רעטייּב

 --100 יז 4 קוצ .4ןעטסילַאיצָאס יד ןוא סנָאינוי
 ן141 : 914

 יעּברַא ןוא טעּברַא 924=2316)

 ןדִיי ייּב רעט
 רעיא טריפ ןיהואוו רעטעּברַא:לדָאנ .8 ,ןיגלָא
 ,קעס רעשידיא רעד ןופ גָארטּפױא טױל ?ףמַאק

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק סרעקריָאװ רעד ןֹופ עיצ

 פרעקריָאװ עיצקעס רעשידיא רעד ןופ *גסױרַא

 ן1257| ,169 יז 52 :קרָאיײװינ .,ײטרַאּפ

 ן15551 י2215 צז .ןירעטעּברַא יד

 2591 - י2219 עז ,יורפ רעטעּברַא יד

 ,טעה ,הטָאלק יד ןופ עטכישעג .8 .י ,שידֹוּב

 ןעגירָאי 29 םוצ ,רעטײּברַא ירענילימ ןוא ּפעק

 .ימ ןוא ּפעק ,טצה ,הטָאלק רעד ןופ םואעליּבוי

 .ירפ) ןָאינוי לַאנָאשענרעטניא סרעקריָאװ ירעניל

 סרעקַײמּפעק ןוא טעה הטָאלק דעטינוי יד רעה

 יויב .עגַאלפיוא עט.2 .1922--1901 (.א .נ ,ֹוָא

 ןטרירטסוליא ךַײר} .40 'ז 902 :;קרָאי
 ן1291

 :רעטעּברַא רעד ןוא היריע רעד וצ ןלַאװ יד
 ;ביבָא-לּת ,"םילעופה דמעמ , ןופ 'גסױרַא .סַאלק
 1211 .רעטסַאיּפ 1/2 .'ז 8

 1291 יג צז .םהרבא ,ןיוועל

 ןיא רעטעּברַא רעשידײ רעד ,1 ,רעגרעּבמעל

 :עשרַאװ ,טעּברַא ףױא טכער רַאפ ףכַאק ןייז

 21 .ז 18 .םיײה:רעטעּברַא

 'גסיױרַא .טעּברַא ףיוא טכער רַאפ ףמַאק .ע ,סומ

 .דנַאל םייּב *טעּברַא ףיוא טכער רַאפ ָארויּב , ןופ

 ,עשרַאװ ןיא ןעניײארַאפ-ןסַאלק יכָארּפ יד ןופ טַאר

 10 .יז 25 .י"ָא .טלעװ יד קורד :!עשרַאװ| ָא"ָא

 ן12941 "רג

 .נָאק םואעליּבוי רעטנעצ רעד דובּכל רינעוואס

 ירַאפ רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאנ:שידיא ןופ ןָאשגעװ
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 .1926 יַאמ ןט42 ןויּב ןט:1 ןופ קרָאייװינ דנַאּב

 ן1295| ,40 יז 96 :קרָאי.וינ

 יד ןופ 'גסױרַא .רעטעלּב עלענַאיסעּפָארּפ
 .ןעניײארַאפ יּפָארּפ יד ןיא םירבח 'ןויצ ילעוּפ ,

 {1296) ןטריפַארגָאטקעה} .49 יז 14 :ביבָא-לּתי

 :רעטעּברַא צשידַי יד .ר"ד ,רעטלַאװ ,סױרּפ
 ןוא עטכישעג ריא .לארשי:ץרא ןיא גנוגעװַאּב

 .ןב .ד ןופ המדקה ַא טימ .טרַאװנגעג

 ןופ !גסױרַא ןוא 'גַאדער .ךוּב רעט:2 .ןוירוג

 . .8)8181 קורד :עשרַאװ ."ץולחה דנַאּברַאּפ-טלעוװ
 ,(קעטָאילּביּב:ץולחה) .'ז ןצלעּבַאט ַא} 1196

 ן1297| .43 קלָאפ"ךיי ,טרעּברעה .מ ,ל ר"ד

 חפ י'גסױרַא טפעהלמַאז ַא .גנוכילקריוורַאפ
 .ז 63  :ביבאלּת .דנָאפ-רעטעּברַא-ַאניטסעלַאּפ

 ר"ד :טלַאהניא .(טנעס .רעמַא 129 שורג 21/2

 :עּברַא יד ןוא קרַאמ-סטעּברַא רעד ,סיורּפ .ו
 = ּב .י .(6--9 ז*ז) רָאי ןטצעל םניא טפַאשרעט

 יד ןוא דנָאפ:רעטעּברַא:ַאניטסעלַאּפ רעד ,יבצ
 רעזנוא ןופ ,ר לוק .מ .א .(9--6) תורדּתסה

 9) טײקיטעט=עיצַאזינָאלָאק רעכילטפַאשטריװדנַאלי

 .ללוס ןופ וטפױא רעד ,ןי קמורפ .ה .(12--

 -סקלָאפ יד ,ןוסלנצ ּכ .ּב .(17--13) הנוּב:

 --17) ריּבשמה םינופ עּבַאגפױא עכילטפַאשטריוװ

 1025 רָאי ןיא קנַאּב:רעטעּברַא .יד ,*,* .(3

 .לוק רעד סױא ,ןו סלנצּכ לח ר .(23--29}
 טיצַאזינַאגרָא:רעטעּברַא רעד ןוכ טיקיטעט:רוט

 --35) םילוח:תּכוק ,יק סבינק .י .(82--28)

 רעד ןופ עגַאל רעד וצ ,תיאני לחר -.(9

 דוד .(44--29) דנַאל ןיא ןירעטעּברַא רעשידיי-

 44) לארשי ץרא ןיא טנגוי.רעטעּברַא יד ןה ּכ

 .(65--43)ןלעּבַאט ןוא ןסנַאליּב .(47--

 ן1598) .19 צעד טצ"דיי ,מ .ל

 ץנערעפנָאק רעטירד רעד וצ רעטײװצ רעד ןופי
 =רַא רעד ןופ .ר--צ ןופ !גסױרַא .תורדּתסִה ןופ-

 } .40 *ז 19 :עניטסעלַאּפ .עיצקַארפ:רעטעּב
 ן1299 .רעטסַאיּפ

 לארשי:ץרא ןדנטעּברַא ןרַאפ גָאט=טנגוי םוצ

 .(טנזױט 12--5) עגַאלּכױא עט.2 טפצהלמַאזל;

 .ן1300} .ירג 10 .יז 111,29 .תודחאתה :עשרַאוװ

 יד ןשיװצ 'געװַאּב יפָארּפ יד .א ,ץינשזריק

 .רע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא רעטעּברַא עשידיא-
 96 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .עיצולָאװער רעטש
 יֵק 05 .'מ

 .3 טלעװ"ר ,.ָא ,ב

 .רעטעּברַא עשידיא יד .ר"ד ,קחצי ,ָאריּפש

 גנוטײדַאּב ןוא לָאר ריא ,לארשי ץרא ןיא קנַאּב
 .עּברַא רעשידיא רעד ןופ סעצָארּפ-יוּבפיוא ןרַאפ

 ייא רעצרוק ַא טימ דנַאל ןיא טפַאשטריװ-רעט

 ןפױא ןליּפשײּפ עשיטקַארּפ טימ ןוא טכרעּב
 :רעטעצֹרַא רעשידיא רעד ןופ ןעפַאש ןוא ןּבעל

 עשידיא עעימעגלַא .לארשי ץרא ןיא טּפַאש

 :לּת .לארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעטיּברַא

 1021 יז 66 ."תודתא , קורד :ביבא

 ןגט1|

+ 

 יידי רעד ןופ ןעמרָאפ יד .ז ,שטיװַאמַארּבַא

 ןפיוא עגיטסעלַאּפ ןיא גנוגעװַאּב רעטעּברַא רעש

 :רעטעּברַא עשידיי רעזנוא .(עיסוקסיד ןופ דוסי

 ן1503) .(לּבט'א) טלצוו

 ייא ןופ ןעמעלּבָארּפ ,לארשי ,שטיװָאמַארּבַא

 .לּברַא טנעדישרעכ ןופ עגַאל יד) סגָאינוי עשיד

 ,12 ,4 ּפַא גָאט .(סדײרט ענעדישרעפ ןיא רעט
 ן13041 :8

 ?גניר רעטײּברַא ןיא םולש ןַײק טינ סָאװרַאפ ---

 ירַא ןיא ףמַאק ןעגיטציא םעד ןופ ןעכַאזרוא יִד

 ,םולש ןעכַאמ וצ גנוגעװַאּב יד ןוא גניר רעטייּב

 1 .3 טקָא גָאט

 ןוא "עטכער, יד --

 .12 װָאנ גָאט .גניר

 רעטײּברַא ןיא םולש ַא
11 

 ןופ טַײקכעלטלעװלַא ןופ ײדיא יד .ןרהא
 .4 8 טלצװ"ּברַא .(טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
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 .(לקיטרַא-טַײל} ןּבַאגפױא:רוטלוק ערעזנוא

 1101 .20--17 יז 5 רעמַאה

 ינָאק רוטלֹוק רעטעּברַא יד .ּב ,טדַאטשנעזיײַא

 לּב"טיל ,18 טלצװ"ּברַא .(עשרַאװ ןיא) ץנערעפ
 יי .6

 :יא} טנָארּפ-רוטלוק רעזנוא ףַא .רעדנַאסקעלַא

 101 ,99--58 'ז 1 רעמַאה .(קילּברעּב

 יַאּב) ץנערעפנָאק םולש גניר רעטעּברַא רעד ףֵַא
 ן1311} .8 װָאֹנ ַײרּפ .(טכיר

 א ריס 74 צז .ז 2רֹוטרַא

 ,ָאיצולָאװער *רעטעּצרַא רעשידיא רעד , .א ,ּב

 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ עיטַאמָאטסערכ ערענ
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 .ַאיצָאס ןוא רערענָאיצולָאװער-רעטעּברַא רעשידיא

 .דנַאּב רעט:2 .דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסיל

 :ער עשיסור עטשרע יד .טפעה עט:2 ןוא 1
 ץינשזריק .א ךרוד טלעטשעגפיונוצ .עיצולָאװ
 .שזריק .א .סעפַאר .מ ןופ 'דער רעד רעטנוא

 יד ןשיװצ גנוגעװַאּב עלענָאיסעּפָארּכ יד -- ץינ

 -שרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא רעטעּברַא עשידיא

 .104--101 יז 3 טלעװ'ר .עיצולָאװער רעט
131 

 רעד) ןַײטשדלָאג (סעטַאמ} סקַאמ .ד ,ןעגַאּב

 ,רעפמעק רעטעּברַא רערענָאיצולָאװער רעשידלעה

 רענשזרָאטַאק רעשינעמור רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ,11 ,10 ,9 גױא עסערּפ .(אגאטּפאר ןיא הסיפּת
2. 13141} 

 רהָאי ןיא גגיר רעטעּברַא רעד .י ,ןיקסַאּב

 {15151 ,7--8 'ז 1 דניירפ ,32

 יד ןוא רעכוז םולש יד --

 .29 טְקָא װרָאפ .גניר רעטעּברַא ןיא

 "צשיאײטרַאּפמוא ,

 ן1516|

 ן13171 78 טז --

 ןופ ןָאשנעװנָאק רעטנעצ רעד ןופ טכירַאּב

 .וינ ןיא ןטלַאהעגּפָאל דנַאּברַאפ *ּברַא יצַאנ 'דיא

 .(1926 ,יַאמ ןטסקעז ןיזיּב ןטשרע ןופ קרָאי

 {15151 .82--9 'ז 8 י"נ טשיּברַא דיי

 ן1319 1295-  עז .ןלעּבַאט ןוא ןסנַאליּב

 ,י"א ןיא רעטעּברַא עשידיא ןגעװ .תולוחה ןּב

 עי ,10 טקָא מירפ

 ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא עשידַײ יד .י ,יבצ-ןּב

 'עיגָאלָאעדיא ןוא טײקכעלקריװ .עקירעמַא |

 ,9 ,2 דיתצה םוצ ב"ח ,222 רעשט טציּברַא
 ן13211

 ן1321 .1995 יז ---

 עשידיא ןופ ןָאינוי יד .צ .ּב ,גרעּבדלָאג

 ןוא טײקגיטכיו רהיא ,גנודנירג רהיא .רערעל

 31 ,21 יַאמ גָאט .עּבַאגפיוא רהיא

 :נוי רעקעּב עשידיא יד סָאװ .י ,ןָאסלעטיג
 גוא גָאט .ןָאשנעװנָאק רעײז ןופ ןעטרַאװרע סגָאי
6 1324 

 רעדָא ?ףמַאק רעקיטױנ, ַא .ךֹורּב ,ןַאמזַאלג

 .מ .ח וצ ןגַארּפ עכַאלטע} ףמַאק רעכַאלדעש ַא

 ן) ,10 טקָא יירפ .{ןיגלָא

 -עסידיא עטגיניירַאפ יד ןענײז רעװ .ש ,תולג

 .10 גַאי װרָאפ ?עניטסעלַאּפ ןופ ןעטפַאשקרעװעג
131 

 -עװַאּב רעטַײּברַא עשידיא יד .ּפ ,רעציבמעד

 'וינ ןופ ךַאלטדעטש יד ןוא טדעטש יד ןיא גנוג

 וה ,259 רעקעװ .,דנַאלגנע

 -ָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,יאול ,ןַאמייה
 ?קיירטש רעכַאמקוָאלק ברע סיפָא ס'טיווקליה סיר

 51 .15 ,12 ,11 צעד גָאט

 -ַאמקוָאלק רעקרָאי-וינ יד ןופ קײרטס רעד --

 ן1529) 0 צעד גָאט .ןישַאמ ןַאמגיז יד ןוא רעכ

 .ַאֹּב רעװַאשרַאװ רעד .ה .ש ,ברַאפלעמיה

 סנַאניפ ,ױּב רעלענָאיצַאזינַאגרָא ,ןיײארַאפ דיילק

 עגיטציא ,ףמַאק ײטרַאּפ רעכילרעניא ,דנַאטשוצ

 ן15501 .3/ רעג .פגַאל

 .בָארּפ רעטײּברַא .ר"ד .ש .א ,ןײטשדלַאװ

 ---,עגַארפ עשיּבַארַא יד}} לארשי ץרא ןיא ןעמעל

 *ז 8 קוצ .;(?ןעײטרַאּפ רעדָא ןעטפַאשקרעװעג

19--145. {1531} 

 -נעגנַאגרַאפ רעד ןופ ךַאלטעלּב .ֹּב ,ןייטשנייוװ

 עשידיא טרזינַאגרָא לָאמַא טָאה'מ ױזַא יװ .טײה

 .12 יז 249 רעקצװ .4ןעגנורעניארע} סנָאינוי
 ן1331

 ןוא *קיגװָאװ:דמל} רעד ףלואװו "עסָאנעג, --

 ןוּכ ןעגנורעניארע לטצלּב ַא) סַאקול רָאטסַאּפ

 .10--9 יז 244 רעקעװ .4ןערהָאי עגילָאמַא יד
31 

 :*אוװ , רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעװ ---

 251 רעקעװ .(ןעגנורענירע ?'טַאגעלעד גניק

 ן13541 .14--15 יז

 5רַא יד ןוא צסַאמ רעטײּברַא יד .ש ,א ,סקַאז

 ן13381 .17 ּפַא גָאט .רערהיפ רעטייּב

 .ןעדרָא רעשידיא סלַא גניר רעטײּברַא רעד ---

 1361 .3 יַאמ גָאט

 יא ןוא טנעגוי עשידיא ,סנָאינוי עשידיא --
 ן13371 ,24 ּפַא גָאט .ץנעגילעטניא עשיד-

 58 גָאט .סַאג רעטעּפרַא עשידיא עײנ יד --
0. 1 

 רעטייּברַא רעד ןיא ןרעק ןוא ץכעלָאש רעד --
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 {1339 .1 יַאמ גָאט .גנוגצוװַאּב

 ן1340| 73 עז ---

 רעטצּברַא םענַײמעגלַא םעד ברע .,ל ,ן--ח
 ן1541} ,| רַאװ טצ"ּברַא .עניטסעלַאּפ ןיא סערגנָאק

 ףַא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא עשיַײיא .א ,יקצידוי

 --79 יז 2--1 טלעװ"ר .} לטיּפַאק .עניַארקוא

 .||| לטיּפַאק .82--7ר 'ז 8 .}| לטיּפַאק 1

 ן1542 ,60--54 יז 4

 תורדּתסה עלַאנָאיצַאנרעטניא יד .בקעי ,רעגנוי
 :רעטעּברַא רעשידי רעד ןוּכ ןעמרָאפ יד ןגעװל
 ן154:) ,22 טלעװ"ּברַא .(י"א ןיא גנוגעװַאּב

 ידי יד ןוא י"א ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא יד --

 רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןגצוו'} גנורעדנַאװנייַא- ּברַא
 .(לארשי:ץרא ןיא גנוגעװַאּב רעטעּברַא רעשידיי

 |1544) .91 טלעװ"ּברַא

 גנוטלַאּפש יצ סעיצקנופ ןופ גנולײטרעדנַאנופ --

 |15491 .29 טלצװ"ּברַא .תורדּתסה ןופ

 .סעלַאּפ ןיא גנוגעװַאּב רעטײּברַא עשידיא יד
 יי .75 עז .ַאניט

 .ןָאדנָאל ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ עשידיא
 ן15471 ,11 װָאנ מירפ

 51 .1905 צז .לחר ,תיאני

 .עּברַא רעשידי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ .יקחצי

 רעװעשרַאװ .עניטסעלַאּפ ןיא גנוגעװַאּב רעט

 ן13491 .(לּבט"א) טלעװ-רעטעּברַא

 .לארׂשי ץרא ןיא טנגוי רעטעּברַא יד .דֹוד ,ןהּכ

 {1550| ,257 רעשט טצ"ּברַא

 ן13511 .1295 צז ,לחר ,ןוסלנצּכ

 .ַאיּב ןיא רעטייּברַא עשידיא יד ןופ עגַאל יד

 טשילַאיּב ,(ןעטקַאפ ןוא ןערעפיצ} קָאטסיל

 *עמ ןופ לַײט רעטסקיטכיװ} .29--27 יז 14/5
 .לוק רעשידיי רעקָאטסילַאיּב רעד סָאװ ,םודנַארָאמ

 ןגעו *טניָאשזד, םעד טלעטשעגוצ טָאה טמַא-רוט

 רעטעּברַא עשידײ יד רַאפ ףליה רעװיטקורטסנָאק

 1521 ןקָאטסילַאיּב ןִיא

 .רָאטשעג זיא סָאװ ןעשנעמ ַא ןעגצװ .ה ,גנַאל
 יד ןוא שטַײד .א ןהָאשזד) ..,טּבעל רע ןוא ,ןעּב

 ן135) ,3-.6 יז 248 רעקעװ .(רעכַאמקואָאלק

 :צפנָאק רעטעּברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל יד
 {13541 .10 ,5 פַאּב ,לארשי.ץרא ןיא ץנער

 ר ,15 ברא"לפ .קיירטס רעכַאמקוָאלק רעד .סַאילע ,ןַאמרעּביל

 ,ײּברַא:קוָאלק יד ןופ קירטס רעד .א ,ןיסעיל
 יז 8 קוצ .רעטײּברַא:ײװּבָאס יד ןופ ןוא רעט
1--459, 1561 

 .עמ רימידַאלװ, ּבולק-רעטעּברַא רעד ,ל ן--ל
 1571 .8 טקָא טצ"פ .זירַאּפ ןיא *םעד

 י"א ןיא טּפַאשרעטייּברַא עשידיי יד .ֹא ,;רעדעל
 שמהו .4 לּב"נויצ .ןעגנומיטש ערהיא ןוא
127 : 51 

 | רָאנָאיּפ .ןטײצ עקילָאמַא ןופ .עּבַא ,וועל
 ן1559) .11--10 *

 ץנערעּפנָאק-רוטלוק רעד וצ .נ ,רעגרעּבמעל
 ןסרוק=טנװָא טפַאשלעזעג רעד ךרוד טריזינַאגרַא)
 ן1560) .81 טלעװ"ּברַא ,(רעטעּברַא רַאפ

 :11361) .003 צז 8. 

 .עירטסודניא רעד ןיא טנגוי עשידיא יד .ש .מ
 יי .16 יז 9 דלַאװגנוי

 61 .165 עז .מ ,ןָאגַאקַאמ

 ץנעגילעטניא עשידיא יד .מ .א ,ןָאסירָאמ
 955 ,252 רעקעװ .גנוגעװַאּב רעטַײּברַא יד ןוא

: 1141 
 רד ןופ ּבצמ רעגירעיורט רעד ,לארשי ,רעלומ

 מירפ .ןעיגלעּב ןיא סעינָאלָאק רעטעּברַא עשידיא
 ,{ צעד

 א

 ףעד וצ} ײליּבוי רעשירָאטסיה ַא י ,לעדנימ

 ןסידנַאּברַאפלַא םעד ןופ ץנעטסיזקע רעקירָא0

 46 יז 4 רעמַאה .(דנוּב רעּברַאג ןוא רעטשרעּב
--48, 1 

 ןערעװ רעטיײּברַא עשידיא יװ .ר"ד ,א ,ןינַאס

 ירטסודניא רעשיניַארקוא רעד ןיא ןעגױצעגנַײרַא
 ן126/ 28,  ילוי גָאט .(וועיק ןופ ףירּב ַאָל

 ךנַאלסור ןיא רעטײּברַא עשידיא להָאצ יד --

 ישרע םעד ןעמהצנרַאפ רעדײנש ,רעסערג טרעוו

 רעטַיּברַא עשידיא ןופ גנולַײטנייַא יד) ץַאלּפ ןעט :
 גָאט .(דנַאלסױר ןיא סעיסעּפָארּפ ענעדישרַאפ טול

 5115681 ' .0 צצד

 ( 89 כ



 יז מלַא"יירפ

1369 

 ,גניר רעטעּברַא רעד ,י ,ןַאטלוס'

66--05. 

 .ַאמ קוָאלק םעד ןופ גנַאגסױא רעד .ל ,לַאגיס
 (1370) .23 ּברַא"דיי .קיירטס רעכ

 .עיצַארטסנָאמעד עטשרע יד .הערעס ,ןַאמייס

 ?ער רעד ןופ ּבױהנָא םעד ןעגעװ ןעגנורעניארעי
 .קָאטסילַאיּב ןיא  גנוגעװַאּב רערענָאיצולָאװ

 |1371} .99--97 'ז 15 טשילַאיּב

 ןופ עטכישעג, רעדניּבכוּב .א .ג .א ,ר--ס

 ,?דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב רעטעּברַא רעשידיא רעד

 .01 יז 4 רעמַאה ,108--102 'ז 3 טלעװ-ר
1721 

 .ןלַאירעטַאמ טימ רצוא ןַא ,ךלמ ,ןײטשּפע
 =סערכ ערענָאיצולָאװער ,?רעטעּברַא רעשידיא, רעד

 .טפעה רעט:2 ןוא רעט.1 .דנַאּב רעט:2 ,טיטַאמָאט

 ץינשזריק .א ןופ 'גנעמַאװצ ,1904--17

 .ןטײז 823 .סעפַאר .מ ןופ 'דער רעד רעטנוא

 רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ ןלַארטנעצ ןופ 'גסױרַא

 יז 1 רעמַאה .1925 .עװקסָאמ .ר .ס .ס .פ ןופ

01-0, 1571 

 עלַאיצָאס יד} ףױרַא גרַאּב--ּפָארַא גרַאּב --

 יא רעד ןיא ףמַאק ןכַאלרעניא םעד ןופ תוחוּכ

 595 'ז 5 רעמַאה ,?גנוגעװַאּב רעטעּברַא רעשיד
 ן1274) ן

 =רַא עשידיא יד) טצַאלּפעג טָאה עּבמָאּב יד --

 --28 יז מלַא"יירפ .(1023 ןיא גנוגעװַאּב רעטעּב

7 75 
 "רַא רעד } גניר רעטעּברַא ןיא ןעמעלּבָארּפ ---

 ןופ סָאװ ןוא ןעװעג זיא רע סָאװ גניר רעטעּב

 .51--47 " 7 רעמַאה .4ןרָאװעג זיא םיא
1 

 ץנערעפנָאק הוטלוק רעטעּברַא עטשרע יד

 *טנװָא, טּפַאשלעזעג רעד ךרוד ןפורעגפיונוצ)

 טלעװ/ּברַא ,טכירַאּב .("רעטעּברַא רַאפ ןסרוק
 ן1577| 9

 .וק ןייז וצל רעקָאר ףלָאדור ,רדנסּכלַא ,קעּפ
 ן15751 .20 לוק .ָאגַאקיש ןיא ןעמ

 {1799} 1298 עז .ר"ד .רעשלַאװ ,סיֹורפ

 עטנעגילעטניא עשידיא .ר"ד .ק ,גרעּבנרָאפ

 1550 ,18 ינוי גָאט ,סציסעֿפָארּפ

 .11 טּפעס װרָאפ ,(סדײרטלדָאנ :

 .ןעטסירק ןוא ןעדיא ײּב טײּברַא געט.ףניפ ---

 11 ,20 טקָא גָאט

 דיל-רעטצּברַא ןשידי ןגעװ .ּבייל םייח ,סקופ
 1351 .8 קצװ"ָאל .ָאטשינ זיא סָאװ

 {1552) .3165 צז ,ס ,רעייפ

 ןעדנעטשמוא ציײנ יד .ר"ד .ןַאמרעה ,קנַארפ

 עקירעמַא ןיא ןעירטסודניא רעדײנש יד ןיא

 יד ןופ עגַאל רעד ןעגעװ ןעטקַאפ עײנ עגיטכיוו)

13541} 

 טײרּפשרַאפ רעכלעװ טסירק ַא ,א ,ןיקמורפ
 עכעלנעזרעּפ .ןעסַאמ עשידיא ןעשיװצ רוטלוק

 .טפירש ןעלַאקידַאר םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ
 ּפַא גָאט .(רעקָאר ףלָאדור) רענדער ןוא רעלעטש
 ן13551 10

 סע עכלעװ ףױא ןעטקנוּפ יד .ז ,ןַאמרעקוצ

 רעכַאמקוָאלק רעד ןערָאװעג טלעטשעג זיא
 , יו .8 ָאנ גָאט .קיירטס

 .קע יד ןופ רעטערטרַאפ ןעשיווצ ץנערעפנַאק

 .גיא , ןוא גניר רעטײּברַא ןופ ןטעטימָאק וויטוקעז

 םעד ןעטלַאהעגּפָא "גניר רעטיײּברַא טנעדנעּפעד

 --15 יז 2 דנײרפ .(טכירַאּב) 1025 יטּפעס 8
0. 1357 

 .ילמ סרעזוַארט ןָאדנָאל יד ,י ,קישטנַאטיּפַאק

 גָאל טײצ ,גניר רעטיײּברַא רעד ןוא ןָאינוי סרעק
 81 .5 בָאי

 סַאלק רעטיײּברַא רעשידיא רעד .י ,קינלַארָאק
 ןופ ןענואוועג רע טָאה סָאװ} ַאּפָארײא חרזמ ןיא
 --104 יז 2 קוצ .(?עיצולָאװער ןוא המהלמ רעד
9107 11 

 .(לקיטרַא טײל קיירטס רעכַאמקוָאלק רעד
 יין ,24--22 יז 6 רעמַאה

 {15911 .1205 עז ,י ,יקסבינק

 ןיא ורמ עשידיא יד .ר"ד .לארשי ,ילאינרק
 סּפעס לּבט"די .לארשי ץרא ןיא זױה ןוא דלעפ
 ן1592) 0

 131 .230 עז .שרעה ,דלעפנעזָאר

 ,(דנַאלשטײד ןופ ווירּב ַא} ןגייווצ .י ,ןיּבור

 רעטעּברַא עשידײ יד ןופ ןּבעל-רוטלוק ןגעוװ|

 {1394} .12 גַאי גָאט"ליװ

6090 7 



 ן1395| יופ צז .בקעי ,ךייר

 םָארּפ רעד ןיא עגַארפ עטגָאטײװעגנָא ןַא ,8 ,ש
 ,12 װָאנ גָאט"ליװ .גנוגעװַאּב רעלענָאיסעּפ

1 

 ןיא ןָאינוי רעײז ןוא רעכַאמקוָאלק יד .ק .ש

 .ַאיצָאס רעשידיא רעד ןופ עלעגיו יד .ןָאדנָאל

 ן15971 .41 רעג ,גנוגעװַאּב רעטײּברַא רעשיטסיל

 יד :רעדניּבכוּב .א .נ .ר"ד .בקעי ,יקצַאש

 גנוגעװַאּב רעטעּברַא רעשידיא רעד ןופ עטכישעג

 ןעטַײז 838 ,1029 ,דַארגנינעל ,דנַאלסור ןיא

 ן15981 - .230 רעקעװ .4שיסורל

 ןופ יעליּבוי ןעגירהָאי-ןהעצ םוצ ,וװ ,ןַאמלוש
 יב גנוגעװַאּב רעלענַאיסעּפָארּפ רעלַאגעל רעד

 ן1399) .2 רעג .ןעלױּפ ןיא רעטײּברַא עשידיא יד

 עטלעטשעגנָא יד ןופ עגַאל יד ,8 ,דנַאריש
 .9--4 טרָאװ"ָאק .סעסַאק רָאּפש ןוא ײל יד ןיא

}1400{ 

 םעד ןופ ןעכַאזרוא יד ןענײז סָאװ .ס ,יללעש
 . ףָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןיא ףמַאק ןעגידנעטש

 יי ,26 צצד גָאט
 ן14021 .1295 צז ,*,*

 עיצַארעּפָאָאקק 4
 -סימָאק:םָארק טריזינַאגרַא .א .ס .,ווָאסינעד

 .סײװ ןיא ןענײרַאפָארּפ יד ןופ ר"צ :קסנימ .סעי

 : .'ק 12 .יזקע 2000 .יז 36 .דנַאלסור

 ן1:05) ,17 טּפעס רּבַאיטקָא ,דלָאגנײר .מ

 ןופ רָאפנעמַאװצ רעכילרעי רעטסקעז רעד

 יגסױרַא ןטכירַאּב| עטיל ןיא קנײּב:סקלָאפ יד

 ן13041 .ענװָאק .ּב"פ יד ןופ דנַאּברַאפ ןופ

 .עּפָאָאק ןגעוו .(וָאנַאילוא .א .װ) .נ ,ןינעל
 ןיא ןענײרַאפָארּפ יד ןופ ר"צ :קסנימ ,עיצַאר
 ,ק 15 .יזקצ 2000 .יז 20 .דנַאלסורסַײװ

 (1405) .17 טּפעס רּבַאיטקָא ,דלָאגנַײר .מ

 ?רַא עוויטַארעּפָאָאק ּברעװעג רעד ןופ טוטַאטס

 ,א קורד :װַאלסָאנירעטַאק ."ַאקליּפסָאהינק, לעט

 יפַארגילָאּפ, ןוֿפ .ּפ .ק .לַא ןופ רָאי 29 .נ

 .'ק 23 .יזקע 1000 .109 יז 92 ."טסצרט
40 

 .ק ,וװעשטורעּבַא

 יסוק ױַאפ עסַאק רָאְּפש ןוא ײל רעװציק עסשרע

 ןופ .טעּברַא ןרָאי ַא .סעכָאלעמלַאּב ןוא ןרַאט

 סָאד) 1923 'טנעס ןט420 ןזיּב 1024 'טקָא ןט1

 יגפיונוצ טכירַאּב רעד .(רָאי:סנָאיצַארעּפָא עט2
 .װ גרעּבנעטרַא 'כ טלַאװרַאפ ןופ !טערקעס ןכרוד

 רעטלַאהכוּב ןכרוד טעּברַא עשירעטלַאהכוּב יד

 --'ז 47 .4 'נ קורד*וועיק :װעיק .רַאילטָאק 'כ

 ףױא ןלעּבַאט 2-- 94 ןוא ןלעּבַאט עסיורג 2
 ן71 .יזקע 1200 .40 שיניַארקוא

 ןגעװ ןסיװ ףרַאד רעדעי סָאװ ,ּפ ,ינַאשזָאק

 .לַארטנעצ ןופ גַאלרַאפ :קסנַימ .עיצַארעּכָאָאק ןייז

 89 .דנַאלסורסײװ ןיא ןענײרַאפָארּפ יד ןופ טַאר

 יק 17 .יזקצ 2000 .יז .

 ן1405} ,17 טּפעס רּבַאיטקָא ,דלָאגנײר .מ

 091 2224 צז ,ל ,לָארק

 0 1 *75 צז

 ?טידערק ןיילק רעדָא עיצַארעּפָאָאק .ינימי שיא
 111 4 טרָאװ"ָאק

 .נוא טימ רימ ןטלַאה יװ ,רָאטקיװ ,רעטלַא
 ,15 גױא טצ"פ ?עיצַארעּפָאָאק רעטעּברַא רעז
 ן14121 .8 טּפצס 0

 תוּביס יד) טסקַאװ עיצַארעּפָאָאק:ריצודָארּפ יד --
 .רעטײװ ריא רַאפ תוצינמ יד ןוא סקוװ ריא ןופ

 131 .8 טְקָא טצ"פ ,(גנולקיװטנַא רעקיד

 ן34141 74 צ/ ---

 רעד ןופ לרוג רעד .רעינעשזניא .י ,ןוקָא

 רעמַא"ד .עניטנעגרַא ןיִא עיצַארעּפָאָאק רעשידיי

 יי ,81--49 יז 65

 רעשידיא רעד ןופ גנולקיװטנַא יד .י ,זַארַאּב

 -"ָאק .ןעינעמוד:טלַא ןיא עיצַארעּפָאָאק-טידצרק

 יי .11/4 טרָאװ
 .טּפָאָאק:רעקרעװדנַאה יד .לֵא ,םייהנעקרעּב
 יו .72---70 יז 3 ַאּב"ַאק .עיצַאר
 וי רעד ןופ ןעּבַאגפױא ןֹוא ןעװיטקעּפסרעּפ --
 יז 7 וַאּב'ָאק .ןעלױּפ ןיא טיצַארעּפָאָאק רעשיד
9--204. 1 
 ץ'א גנוטיידעּב רהיא ןוא עיצַארעּפָאָאק יד --

4 91 ? 



 --176 י"ז 6 יַאּב"ָאק .טפַאשטריװ רענרעדָאמ רעד
 ן11191 2

 ,עיצַארעּפָאָאק ןוצ ןװיטַארעּפָאָאק ,8 ,גרוּבזניג

 א = .29 טַאלּבנכָאװ רעקסירּב

 ןוא עיצַארעּפָאָאק:טידערק יד .ּב ,ןירעּפלַאה
 ן1421) ,22 טקָא ליװ טייצ .טפַאשטריװ עשידַײ יד

 =ָאָאק-ריצודָארּפ רעקרעװדנַאה .ּב ,גרעּבנעטיוו

 ן1422 ,9523--251 'ז 9 װַאּב"ָאק .עיצַארעּפ

 :ָאָאק רעשידוי רעד גיטױנ זיא ףליה עכלעוו
 עיצַארעּפָאַָאק עשידוי יד ,ןעלױּפ ןיא עיצַארעּפ

 .10 ,9 װַאּבָאק .המהלמ רעד ךָאנ ןוא רַאפ
 . ן142)

 ןגעװ} .קיטסיצילּבוּפ רעדָא קיטסיטַאטס .3 .ז

 ןדי יד ןוכ עגַאל עשימָאנָאקע יד, :ךוּבלמַאז

 טצ"פ {"*ציצַארעּכָאָאק עשידַײ יד ןוא ןלױּכ ןיא

 טי :17 ,13 טקָא

 .ָגָאק ריצודָארּפ יד ,פָארּפ .וװ ,ץנַאימָאטַאס

 ,ז 3 װַאּב'ָאק .דנַאלסור:טעיװָאס ןיא עיצַארעּפ

 ן1455| .65-3

 יד ןופ דנַאּברעפ םנופ טכירעּבײסטייקגיטעט

 ןעלױּפ ןיא ןעטפַאשלעזעג עװיטַארעּפָאָאק עשידוי

 ן1426| 16--7 יז 1 װַאּב ָאק .רָאי 1923 ןרָאפ

 קנַאּב-סקלַאפ עװיטַארעּפָאָאק צלַארטנעצ עשידיי

 ןפױא ןרָאװעג ןָאטעגּפױא זיא סָאװ .ענליװ ןיא

 רענליװ ןיא עיצַארעּכָאָאק-טידערק ןופ טיּבעג

 .22 טקַא ליװ .טײצ .טנגעג רעקדורגָאװָאנ ןוא
 ן14271

 :טעל ןיא עיצַארעּפָאָאק:טידערק עשידיא יד

 ן11251 .14 טקָא מירפ .דנַאל

 -רעוינא ןטנעצ םוצ) סעקינעטנעוק .,ּפ ,ץ"ּכ

 סעקינעטנױק רעד ןופ גנודנירג רעד טײז רַאס

 ---קינעטנעוק} .18 גױא ,עסערּפ .(עוויטַארעּכָאָא

 |1429| {עניטנעגרַא ןיא רעלדעּפ רעשידיי

 .7 טרָאװָאק .ןעיגלעּב ןיא עיצַארעּפָאָאק .ר ,?
1430 

 ,6 טרָאװ"ָאק .דנַאלגנע ןיא עיצַארעּפָאָאק יד --
14311} 

 ,רעדנעל ענעדײשרַאפ ןיא עיצַארעּפָאָאק יד --

 1432 ,5--74 טרָאװ"ָאק

 טרָאװ"ָאק .ךיירקנַארפ ןיא עיצַארעּפָאָאק יד --
 ן1333) .0

 יי יד ןעלקיװטנע ךײ ףרַאד יװ ,א ,יקזדֹול
 יז 12 װַאּב"ָאק .עיצַארעּפָאָאק-טידערק ! עשיד

3- 394. 1441 

 .ערק רעשידוי ןוא רעשילױּפ רעד ןוכ ןרעפיצ --

 .195--190 / 6 רַאּב"ָאק .עיצַארעּפָאָאק-טיד

1351 

 :עּב צכילטפַאשטריװ יד .ר"ד .י ,יקסוָאּפיל
 וװַאּב"ָאק .עיצַארעּפָאָאק-טידערק רעד ןופ גנוטייד
6" 179- 180. (1456| 

 :עט יד ןוא ןּפיצנירּפ עװיטַארעּפָאָאק .ש ,ןיגאמ

 .סעסַאק-רָאּפש ןוא ײל ערעונוא ןופ טײקגיט

 1 .5--:4 ,2 טרָאװיָאק

 יד ןוא דיאספרָאד רעד .ןויצנּב ,זיוהריאמ

 ן1435) .8 טרָאװ"ָאק .עסַאק-רָאּפש ןוא ייל

 טרָאװ"ָאק .יעליּבוי רעזנוא .ר"ד .י ,קינשטומ

 ן14391 ,0--2 יז 9

 =וי יד ןופ בצמ ןוא טײקגיטעט .ל ,ןַאזלעכימ
 -רַאװק ןעטירד ןיא ןעלױּפ ןיא קנעּב:סקלַאפ עשיד

 וַאּב"ָאק .ןערעפיצ ןופ טכיל ןיא רהָאי 1926 לַאט

 1440 .860--935 חז 11

 -סדנַאטשלעטימ יד ןּוכ ּבצמ ןוא טײקגיטעט --

 טימ ךײלגרַאפ ןיא ןוא טכיל ןיא ןעװיטַארעּפָאָאק

 .212--205 *ז 7 װַאּב ָאק .קנעּב:סקלָאּכ יד
 ן14411

 .סקלָאפ עשידוי יד ןופ בצמ רעגיטצעי רעד --

 .147--1256 יז 5 װַאּב"ָאק .ןעלױּכ ןיא קנעּב
1441 

 :סנּבעל עוויטַארעּפָאָאק ןריפנייַא ןגצוו .נ ,הרונמ

 ן1342) .9--8 יז 2--4 טרָאװ"ָאק .גנורעכיזרַאפ

 ןוא ײל לד ןיא רעדילגטימ ןעמעננײרַא ןגעו --
 {1:46) .7--6 'ז 8 טרָאװ"ָאק .סעסַאק רָאּפש

 יד ןוא ןעלױּפ ןיא גניורעקלעפעּב עשידוי יד 8

 .92 --90 יז 4 װַאּב"ָאק .ןעװיטַארעּפָאָאק טידערק

= 

 ןופ ץנעטסױקע עקירָאי.29 .ּב ,ווָאנָאמַאלָאס
 ,דנצהנײלק ןוא רעקרעװטנַאה רעװענעשעק רעד

 יַאּב םנופ גוצסיוא} עסַאק רָאּפש ןוא ײל רעל
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 יז 0 טרָאװ"ָאק .(טײקיטַעט היא ןגעװ טכיר

 ןע3 1 : 5 .11-6

 :נַא ץעגרע עיצַארעּפָאָאק עשידוי .א .ש ,רפוס
 יז 251 רעשט טצי'ּברַא .זדנוא ייּב ןוא שרעד
 ן14471 : 7

 ןויטַארעּפָאָאק םנופ) תובושּת:תולאש .י ,סיגאּפ

 ן14451 : .7--6 'ז 8 טרָאװ'ָאק .(ןּבעל

 רעד ןופ ןעּפיצנירּפ יד .י .א ,יקסלַאװַארּפ

 --151 'ז 6 װַאּב"ָאק .עיצַארעּפָאָאקײטידערק
 ן1449| 5097

 יז 2 װַאּביָאק .טײּברַא:סדנַאּברעּפ רָאי ףניפ --!
8--29. 1450 

 ק:טידערק יד ןוֿפ קיטילָאּפ ןעזניצ יד --|
 } .244--241 יז 8 װַאּב"ָאק .ןעװיטַאה

 רעד וצְ} !טגױ עעדיא עװיטַארעּפָאַָאק יד --

 קנעּב:סקלָאפ עװיטַארעּפָאָאק ;ד ןופ גנולקיוװטנצ

 ן1452| .10 ַאּב"ָאק .(ןעלױּפנײלק ןיא

 יד .ז ,ןיקטארּפ

 .5--4 ,3 טרָאװ"ָאק ,

 ,גנוגעװַאּב . עוויטַארעּפָאָאק
1451 

 גנולמַאזרַאפ ענַײמעגלַא עכַאלרעי עטפניפ יד

 יד ןופ דנַאּברַאפ םנופ עטקיטכעמלופַאּב יד ןופ

 19--195 עעיּבַארַאסעּב ןיא ןװיטַארעּפָאָאק עשידיא ;

 .0--1 יז 7 טרָאװ"ָאק .(טכירַאּב) 1926 ינוי
1441 

 יד ןופ דנַאּברעפ ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטפניפ

 8 װַאּב"ָאק .ןעלוּפ ןיא ןעװיטַארעּפָאָאק עשידוי

 ן14551 ,248--243 י"ז

 :רַאװ ןיא קנעּב סקלָאפ יד ןופ ץנערעפנָאק |

 --54 'ז 2 װַאּב"ָאק .עװטזדואוועיָאװ רעװָאש
5 : 561 

 ןיא קנעּב סקלָאפ יד ןופ ץנערעפנַאק יה
 ."ָאק ןטכירַאּב}  .עװטזדואוועיָאװ רענילּבול רעד -

 1471 .2 .וַאּב

 ןיא קנעּב עװיטַארעּפָאָאק יד ןופ ץנערעפנָאק!

 װַאּב"ָאק ןטכירַאּב} .עוװטזדואוועיָאװ :רעצלציק

 ן14551 . ,195--101 יז 6

 עשידוי יד ןוא ןסנַאניפ.הכולמ יד .י .א ,סָאק

 --5980 'ז 11 װַאּב"ָאק .עיצַארעּפָאָאק?טידערק

35 2 13591} 

 ,ר"ד .8מ ,לעמולק
 .175--4 ז

 ,5--4 טרָאװָאק

 .10 ַאּב"ָאק .קנעּב-סקלָאפ עוװיטַארעּפ

 יד וי

 ,עיצַארעּפָאַאק 6 .וַאּב"ָאק
 ן14601 : :

 .ַצֹמָאאק ןשידיא ַא!ָפןופ תונורכז .8 ;שטיװַאר
 ייא רעד ןופ יעליּבוי ןקירָאי 25 םוצ}} רָאטַאר
 --18 'ז 0 טרָאװיַאק ..(עיצַארעּפָאָאק רעשיד
2 1411 

 .גײרַא} עיצַארעּפָאָאק זיא סָאװ .נ ,ןַאמטױר

 ן1402| ,3--4 ,3 ,2 טרָאװָאק .(ריפ

 יסור ןיא סעסַאק-רָאּפש ןוא ײל עשידיא יד ,ש
 ,(א"קי ןופ טכירַאּב םנופ) 1924 רָאי םניא דנַאל

 1 יא

 ןיא ןלױּפ ןיא עיצַארעּפָאָאק עשידיא יד ,ד--ש

 ן1364| .9--4 טרָאװ?ָאק ,1025 רָאי

 ָאָאק ןוא סעסַאק=םידסח:תלימג .חה ,סעקעָאש
1465 

 .ערק רעשידיא רעד טימ רימ ןעטלַאה יװ --
 .(תוצידי עטצעל לעטניּב ַא} עיצַארעּפָאָאק-טיד
 {14561 ,25 װָאנ טניײה

 ,8 טרָאװ"ָאק ?ימו ימ .י ,מ ,שטיוועקייש
 ן14671

 יד ןיא) לַאנָאסרעּפ רעד ןוא רעדילגטימ יד ---

 ן14651 .0 טרָאװָאק .(ןװיטַארעּפָאָאק

 ןיא הריתי המשנ

 .15--11 יז 9 טרָאװיָאק
 ,עיצַארעּפָאָאק רעד

4691 

 טרָאװ"ָאק .ןסרוק עוויטַארעּפָאָאק .8 ,דנַאריש
5: 1471 

 1028 רהָאי ןרַאפ לּכהײךס רעזנוא .א ,שיומש

 יד ןופ סנַאלַאּב ןעמַאזנײמעג ןופ זילַאנַאל

 ןפױא (קנעּב:קלָאפ) ןעװיטַארעּפָאָאק-טידערקניילק

 --41 'ז 2 װַאּב"ָאק .(1926 רַאונַאי ןעטשרע

 יי 1
 ,ילווצ ןיא ןעליופ ןיא קנעּב-סקלָאפ עשידוי יד ---
 ,208--291 יז 9 ַאּב"ָאק .1926 לטרַאװק ןעט

 ן1 :

 .םזינומָאק .םזילַאיצָאס 5
 םזיכרַאנַא

 1471 .92:9 עז .א ,ַאװָאנַאילוא

 ,ןרעטניאמָאקצטנגוי ןופ ןענָאפ יד רעטנוא
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 .ײא-װעריַאמ ןיא גנוגעװַאּב:טנגוי ןופ עטכישעג

 'מָאק רעשנינעל 'לסור ,דנַאלסור ןוא עּפָאר

 רַאפ גַאלרַאֿפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .דנַאּברַאפ-טנגוי

 ן1474| .יק 90 .יז 06 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד

 87 .4גוימָאק 'לסור ןופ עטכישעג} לַײט 2 --
 ן14751 0 90 .ײז

 .גיא רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ עכעלטנדרָא יד
 יד .ג 'כ ןופ ןסױעט .גנוגעװַאּב !נומָאק 'נרעט

 ןטרעטײרּברַאפ ןופ עיסעס רעד וצ וװעיװָאנ

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןרעטניאמָאק ןופ םָאקריפסיוא

 .ּפ .ק .לֵא ןופ 'געלעד רעד ךרוד טקיטעטשַאּב

 םוידיזערּפ ןכרוד טנורג ןיא ןעמונעגנָא ןוא (.3)

 רעד :עװקסָאמ .ןרעטניאמָאק ןופ םָאקריפסיוא ןופ

 ן14761 יז 58 .סעמע

 ןוא םזילַאיצָאס םוצ געװ רעד .נ ,ןירַאכוּב

 ינַאק .א שידיא .דנוּב רעשרעוּפ רעטעּברַא רעד
 =לעפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .רָאט

 .חקע 3000 .יז 106 .ר .ס .ס .פ ןופ רעק
 ן14771 .יק 8

 ןריּבעגק לַאסַאל דנַאנידרעפ .ּב ,י ,ןילייּב
 טסוגױא ןט.31 ןּברָאטשעג .1822 לירּפַא 1

 ,קעטָאילּביּב רעדניק גניר רעטײּברַא- .4

 רעטײּברַא טנעמַאטרַאּפעד סגנודליּב ןופ !גסױרַא

 ן14751 יז 45 :קרָאײוינ .גניר

 .םזילַאיצַאס ןופ עטכישעג .מ ,רעעּב

 ;שידַײ .םוטרעטלַא ,לַײט

 .| 152 .טלעװ יד :עשרַאװ

 רעט1

 .יקסנישטשעל ףסוי
1479 

 ן13501 .יז 11,140 .רעטלַאלטימ ,ליײט רעט:2 --- --

 לטיּפַאק ַא ,"טַאירַאטעלָארּפ .קענַאי ,סָארג

 ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשיליוּפ רעד ןופ עטכישעג
 .טלעװ יד :עשרַאװ .רעטלַא .װ ןופ טרָאװרָאפ
2 7 

 .0 קעװ"ָאל ,ןײטש-- 115 קעװ"גוי .מ .נ
 ן1411

 עטלהעװרעדסױא ,רָאטקיװ ןישזדוי ,סּבעד

 יד ףױא} .יז 231 .רעקעװ ;קרָאיײוינ .ןעטפירש

 ןסּבעד ןגעװ ןעלקיטרַא ײר ַא ןטײז 71 עטשרע

 .ָארָאטנַאק םייח ,םיוּבנעגײפ .ּב ,ןיסעיל .א ןופ

 ןלעינָא סמיישזד ןוא שטיװ

 4521 ,202 רעקעװ

 .ַאיצָאס רעד ןיא ריפנײרַא .סנַאה ,קַאטקַאּה

 קחצי שטײד ןופ .טלעװ-ןעקנַאדעג רעשיטסיל

 .קצטָאילּביּב-.י .א .ס ,י :עשרַאװ .וָאקרוט

 ינ קעטָאילּביּב-.י .א ,פ .י) .'רג 40 .י 83
 ן14531 1

 ןוא רוטלוק .ןטפירש .װ .א ,יקסרַאשטַאנול
 :קרָאיײװנ ,ןיגלָא .מ ןופ טרָאװרָאפ ,םזיסקרַאמ
 {14531 ,יז 300 ,טייהיירפ

 עטלײװעגסױא .{וָאנַאילוא .א .װ} .1 ,ןינעל

 רעד יּב טַאירַאטעלָארּפ רעד ,{ לײט .ׁש} .קרעװ
 .(רעטסע) ןיקמורפ .מ ,ןיקּפיצ .י שידיא .טכַאמ

 ירטנעצ :עװקסָאמ ,} '1 עירעס קעטָאילּביּב-ןינעל

 518 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ
 51 יר 1 .'ז

 רעד .2 לײט .01ׁ .קרעװ עטלײװעגסױא ---

 .1020--1010 טכַאמ רעד ַאּב טַאירַאטעלָארּכ

 'ב עירעס קעטָאילּביּב-ןינעל ,ןַאטיױװעל .מ שידיא
 רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .1

 .'ר 1,12 .יוקע 8000 .יז 910 .ר .ס .ס .פ ןופ

 'ר 1 ןטנענָאּבַא רַאפ

 61 .12 טּפעס רּבַאיטקָא ,ע--כ

 'רטנעצ ;עװקסָאמ  .ענומָאק רעזירַאּפ יד --

 .ז 35 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ 'לרַאפ

 171 .יק 0

 לוש .גרוּבמעסקול עזָאר .ס ,ַאיַאקסנישטשעל
 :רוטלוק :װעיק .11 *1 קעטָאילּביּב ןרענָאיּפ ןוא
 1458 ײק 25 .יזקצ 3000 .יז 41 .עגיל

 .יבנ יד ןופ םזילַאיצָאס .יכדרמ ,םיוּבנעסינ*

 ן14591 .יז 48 ."הירומ , קורד :םילשורי .םיא

 .ל שידיא .םזינינעל ןופ ןגָארּפ .י ,ןילַאטס
 ,'ז 126 .ְךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .גרעּבדלָאג

 ן14901 .'ק 80 .חקע 0

 .ָאליפ .םזיסקרַאמ ןופ סײּבפעלַא .ל ,ָאנרעּפַאּפ
 רעכעלטפַאשנסיװ ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,עיפָאס
 *רוטלוק :ועיק .ןיּבָאד .ש שידיא .םזילַאיצָאס

 ן1491} .יר 1,72 .יזקצ 2000 .יז 251 .עגיל

 יוטש םוצ ריפנייַא .םזינינעל .פ ,וועצנעשזרעק

 .לוק ;װעיק .יקצולס .ּב שידיא .םזינינעל ןריד

 יי ,'ר 1,759 .יז 260 .עגיל-רוט
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 סּבעד .ח !ישזדוי .לארׂשי ,שטיװָאמַארּבַא
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 :רעטַײּברַא רעד ןיא גנוקריו ןוא ןעּבעל ןייזל

 ן1495) ,21 טקָא גָאט .(ַאקירעמַא ןופ גנוגעװַאּב

 ןײז ,ןינוקַאּב ליאַאכימ ,ר ,שטיװָאמַארּבַא

 .ףוס רעדנעשַאררעּביא ןוא ןעּבעל רעגידמרוטש
 .ביל םלעהליװ ןעגעװ ;9 טּפעפ ,20 גיױא װרָאפ
 {1499---1494) .4 ּפַא .טכצנק

 ן14981 74 צז .סקַאמ ,רעלדַא

 ן13971 .1פ צז .ךירדירפ ,רעלדַא

 .ָאנָאקע יד טהעג ןיהואו .ס ,שסיװָאנַאװיא

 ןָא עגַארפ יד ?עקירעמַא ןיא גנולקיווטנע עשימ

 -קיש רעגידרעטייוװ רעד ּפָא טגנעה סע רעכלעװ

 ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ לַאז

 =ַאיצָאס םוצ געװ רעד 1256 רעקעװ .עקירעמַא

 .צָאס רעד זיא סָאװרַאפ ;234 ,252 ,231 .םזיל
 ףעטַאטש עטגינײארעפ יד ןיא ךַאװש םזילַאי

 םזילַאיצָאס רעד ןעמוק טעװ ןענַאװ ןופ 3

 ן1501--1495 .259 ?צעקירעמַא ןיא

 רעמַאה .41926--1829) סּבעד .מ ,ןיגלָא
 דרַאנרעּב ןופ םזילַאיצָאס רעד ;30--26 יז 0

 זיא טלצװ עשיטסילַאטיּפַאק יד סָאװרַאפ) וָאש

 .10 טּפעס יײרפ .(םזילַאיצָאס ַאזַא טימ ןדירפוצ
}1503--1501 

 ןטפלעוװצ ןייז וצ} סערַאשז ןַאשז ,2 ,ןיטוינַא

 1041 .8 גױא מירפ .(טײצרָאי

 "ַאק ןיא רעקַאר ףלָאדור .ןימינּב ,יקס--נַא

 'ז 21 טשיּברַא"רפ .(תונורכז לעסיּב ַא) עינרָאפיל

 ן15051 4

 רעד )} ןײטשדלָאג סעטַאמ} סקַאמ .ד ,ןעגַאּב

 ,רעפמעק-רעטעּברַא רערענָאיצולָאװער רעשידלעה

 רענשזרָאטַאק רעשינעמור רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 1501 .16 יַאמ ײרפ .(הסיפּת

 .ער .טּבַאמ רעד וצ געצװ ןפױא .ָאטַא ,רעוַאּב

 ן1507} .18 ,15 װָאנ טצ"פ .א .ה שידיא .טַארעּפ

 ןופ םירּבק רעדירּב יד ףױא ,ןועמש ,ַארַאּב

 לרַאק ןגעװ} .גנורעניארע .רעריטרַאמ עסיורג יד

 גַאי יירפ {גרוּבמעסקול ַאזָאר ןוא טכענקּביל

7 - 1505 

 ן1509) -345 עז .ּב ,ווָאכָארָאּב

 גַאי יירפ .םזינינעל ןוא םזיסקרַאמ .ה ,ןיגרוּב
4 : {1510} 

 .ָאס ןרַאפ ןעגעו עַײג .שזד םַאיליװ ,טנעהג
 ,266 ,203 ,264 רפקצװ .עקירעמַא ןיא םזילַאיצ

1 

 =ָאװער העלַאיצָאס רעד ןופ סַארגָארּפ .9 ,ןַאד

 ןטע .3 יז 41 פַאּב .עיצול

 -ָאװעג ןיִּב ךיא ױזַא יװ .וװ ןישזדוי ,סּבעד

 {15151 .250 רעקצװ .טסילַאיצָאס ַא ןער

 =ַאיצָאס רעד ןיא טיײקגיטצהט ןוא ןעּבעל ןייז ---

 טְקָא װרָאפ .גנוגעװַאּב רעטַײּברַא ןוא רעשיטסיל
 ן15141 1

 .ַאיצָאס סנױזַא זיא סָאװ .סירָאמ ,טיוװקליה
 יו י| .255 רעקעװ ?םזיל

 ן15161 .1569 צז .א .י ,רעלעה

 יד ןוא םזילַאיצָאס ,לימע ,עדלעװרעדנַאװ
 ן15171 ,226 רעקצוו .רעמרַאפ

 ן15151 475 עז --

 םוצ} ןינוקַאּב ליאַאכימ ,הנוי ,רעצטַאיליװ
 ץֹּופ רעקיטנַאמָאר םעד ןופ טײצרהַאי ןעטסגיצפופ

 1519} .12 קוצ .4עיצולָאװער רעד

 טלעװ"דיי .סּבעד .װ ןישזדוי .ּבַא ,ןַאכסוז

 {150} .22 טקָא

 ן15211 .1509 עז .ר ,ןַאמקילעז

 ן3529} .1569 עז .ר"ד ,םייח ,יקסוװַאלטישז

 ן15521 .1509 עז .ק--י

 ןיז ךָאנ רָאי 20  ןינוקַאּב ליאַאכימ .י .כ
 1594 .16 ילוי טצ"פ .{טױט

 :רַא רענַאקירעמַא קינײװ סָאװרַאפ .א ,קַאווטיל
 .עװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןענעז רעטעּב

 =וצ יד 12 ילוי װרָאפ ,156 לּב"זירַאּפ .גנוג
 =עמַא ןוא דנַאלגנע ןיא םזילַאיצָאס ןופ טפנוק

 ן1526--1529} .,18--11 'ז 9 קעװ"גוי .עקיר

 (1571 י74 עז ר"ד .ןַאמעדניל

 */ 11 קוצ .סבעד .ח ןישזדוי .א ,ןיסעיל
 א .605--1

 טײצ:רָאי ןט:90 םוצ}  ןינוקַאּב ליַאכימ .ק .8

 ן1599) ,20--18 יז 7 קצוו"גוי .(טיוט ןייז ךָאנ

 =וצ רעשיפָאזָאליפ רעד .ר"ד .א ,ןילָאגרַאמ
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 *רהָאי ןט:30 סנינוקַאּב ליאַאכימ וצ} רערעטש

 יי .18 ילוי שז'דיי .(טייצ

 ןוא םזילַאיצָאּפ ,םזינומָאק .מ .א ,ןַאסירַאמ

 1 ,280 רעקעװ .עיטַארקָאמעד

 :ירַעמַא ןופ לָאטסָאּפַא רעד .ּב ,שטיװעלַאכימ
 ןישזדוי ןופ טױט םוצ}; םוילַאיצָאס רענַאק
 טכענקּביל םלעהליו 124 טקָא טצ"פ .4סבעד

 י2 ּפַא .(גָאט-טרוּבעג ןקירָאי.טרעדנוה ןַײז וצל
|1533--1531 

 .21--20 יז 2 קעװ"גוי .רָאמ שַאמָאט ..השמ
15341} 

 ןסױרג ַא ןופ עטַאט רעסױרג רעד .ק ,רמרמ

 :ליו ןופ גָאטסטרוּבעג ןקירָאי טרעדנוה םוצ ,ןוז

 ן15559| .1} ּפַא ײרפ .טכענקּביל םלצה

 :ַאיצָאס ןעגעװ} לַארָאמ ןוא ײטרַאּפ .ש ,רעגינ
 1461 .0 טקָא גָאט .(קיטצ ןוא םזיל

 ן15371 .195 עז .ר"ד .סקַאמ ,ױטענ

 יוא רעדָא רעכעלטפַאשנסיװ ,י .ש ,יקצינּפוטס

 ףֵַא עיסוקסיד רעד וצ} .םזילַאיצָאס רעשיּפָאט

 מירפ .(עװקסָאמ ןיא ץנערעפנָאק רעט:12 רעד

 {15551 .2 װוָאנ

 פַאּב .םזילַאיצָאס םוצ געװ רעשילגנע רעד
4 15391) 

 רעד ,יטַארעס ָאטנישטַאיג .אנכש ,ןײטשּפע

 .רעריפ רעטעּברַא רעשינעילַאטיא רענעּברָאטשרַאפ
 1401 .5 ינוי יירפ

 .נעג ןופ ...ןסּבעד ןעגעװ ןעגנורעניארע

 ,22 טקָא וורָאפ ..."רעדיל וינ, ןופ .דער לעינָא
1541( 

 :ַאּב שטיװָארדנַאסקצלַא ליַאכימ .וו ,יקסנַאלָאּפ
 ן15421 .1 עלסינַאטס ןגרָאמ .ןינוק

 ןופ רעטָאפ רעד ,ןעװָא טרעּבָאר .ל ,ןַאמלעגַאפ
 װרָאפ ,ענומָאק ןייז ןוא םזילַאיצָאס רענַאקירעמַא
 1543 .11 ילוז

 .ךירקנַארּפ ןיא םזילַאיצָאס רעד .לָאּפ ,רָאפ
 {15441 .0 'ז 10 ברא"דיי

 ."רפ ,םזיכרַאנַא רעװיטקורטסנָאק .ש ,רעּברַאפ

 = ,52/ טש"ּברַא

 ,יפ רעד רעקַאר ףלַאדור .ןַאמרעה ,קנַארּפ

 ן1549| ,3 יז 30 טשיּברַא"רפ .רעפמעק ןוא רער

 טַײרּפשרַאפ רעכלעװ טסירק ַא .א ,ןיקמורפ

 ףלָאדור ןגעװ} .ןעסַאמ עשידיא ןעשיוװצ רוטלוק

 ןשידײ ןיא רענדער א רעלעטשטפירש ,רעקָאר

 ן1537} ,10 ּפַא גָאט

 רעקנעד רעד ,ןינוקַאּב .א .מ .יבצ ,דנַאלדירפ

 {1535} .0 גױא יירפ .רענָאיצולָאװער ןוא

 ןּבעל"נ .לַאסַאל דנַאנידרעפ .ר"ד ,י ,ןַאמעניצ

 11539| ,20 ץרעמ

 םוצ} -עיצולָאװער רעד ןופ רענלעז רעד, .ק

 .ביל םלעהליװ ןופ גָאט:סטרוּבעג ןקירָאשס0
 1501 .12 פַאּב .(טכצנק

 ,29 טקָא װרָאפ .סּבעד ,װ ןישזדוי .ּבַא ,ןַאהַאק

 ן1551|

 ן15521 75 צז .לרַאק ,יקסטוַאק

 |1590) 1519 עז .םייח ,שטיװָארַאטנַאק

 :נַארפ ןיא ןעגנוריּפורג ענעדַײשרַאפ .מ ,ןרָאק

 1593 .9 טש"ּברַא/רפ .םזיכרַאנַא ןשיזיוצ

 גניטימ ַא ףױא ןסּבעד יּב .ר"ד .י ,ןַאמסיק

 .83 לַארטש .(ךוּב:ץיטָאנ רענַאקירעמַא ןיימ ןופק
1551 

 :נַארפ םניא ןעגנוטכיר ײרד יד ,ירוא ,בורסיק

 ן1550| .29 טעּברַא*אצ .םזילַאיצָאס ןשיזיוצ

 רעשטײד ַא ױזַא יװ .בקעי ,םיוּבנעשריק

 .רושז רעשידיא ַא ןערָאװעג זיא רעלעטשטפירש
 ,16 ּפַא רעמַא |רעקַאר ףלָאדור ןגעװ} .טסילַאנ

1571 

 םזינינעל ןוא םזיסקרַאמ .ׁש ,שטיװַאניבַאר

 *עג ןַײלַא ןינעל זיא--ןילַאטס טינ ,יקצָארט טינל

 {1555} .12 קוצ 4!טסינומָאק רע'תמא ןַא ןעוו

 װָאנ טצ"פי,סּבע+ .װװ ןישזדוי ,ללה ,ףָאגָאר
19 1591 

 עזָאר ןא טכענקּביל לרַאק .לרַאק ,קעדַאר
 רעײז ךָאנ טַײצרָאי ןטסקעז םעד וצ .גרוּבמעסקול
 ן101 .17 גַאי ײרפ .טױט

 ןײז ,רעױדנַאל װַאטכוגג .ש ,שטיװַאדיװַאר
  ,רַאמ ןייז ןוא ןעּבעל ןייז ,קרעװ ענײז ןוא ערהצל
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 טש"ּברַא"רפ ,46-57

 ן15611

 םזילַאיצָאס רעד טָאה סָאװרַאפ .א ,יקצואווער

 ן1562) .5 קוצ ?גלָאפרע ןייק טינ ַאקירעמַא ןיא

 1561 .954 עז .ב ש

 ןופ ןערַאומעמ :ןיורּב יליל .ר"ד ,בקעי ,יקצַאש

 ?רַאפ .יקסווָאקַאר הצוּפ :שטַײד ןופ ,ןיטסילַאיצָאס ַא
 ןעטײז 052 .1024 ,עשרַאװ .ּברַאפדלָאג .ש גַאל !

 1564 .219 רעקעװ .רעדנעּב ייװצ ןיא-

 ןדיי ייּב םזילַאיצָאס 994=2884)

 םזילַאיצָאס ןשידי ןופ ּבױהנָא רעד
 עשידיי ןופ ןיירַאפ רעד, ןוא ןַאמרעּביל ןרהאל

 ,גנואײרפַאּב :עשרַאװ .{ןָאדנָאל ןיא ?ןטסילַאיצַאס

 51 .ירג 90 .יז ןסנָאנַא--11,48 :ַא

 ן1*155 .5935 עז ,מ ,יקסוועשטניוו !

 .תונורכז ןוא ןדויטצ .ןעװעג סָאװ .ַא ,קַאװטיל
 ? יז 287 .ןיקצעלק :עשרַאװ--ענליוװ

 1671 .11 ינוי טצ'פ ,.ש

 1651 *1045 עז .ר"ד .ןמחנ ,ןיקריס

 ןשיטסילַאיצָאס ןשידַײ ןרַאפ ןטפירש עיירפ

 ינ .י ןופ 'דער רעד רעטנוא ךוּפלמַאז .קנַאדעגי

 ײַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ קורד :ענליװ .גרעּבניײטש

 ,גרעּבנייט ש .ג .י :טלַאהניא ,'ז 88 .ןוויט

 .ח ר * ד .(15--9 ז"ז) יינ'ספיוא רעטרעװ עטלַא

 -דנע. ןגעװ רעטרעװ רָאּפַא ,יק סווָאלטישז

 ,א .י .(17-14 ?םזילַאמיסקַאמ ןוא ?ליצ

 ןוא טײקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ,רעלע ה

 !ןָא סנַאט ַא ב .װ ,(29--18) םזילַאיצָאס רעד

 עיפָאסָאליפ ןופ טכיל ןיא ןלטּב רשגעגושמ סצרּפ

 .(98--28) {ןצרּפ ןופ טַײצרָאי ןט:11 םוצצ

 *דַײמרַאפמוא םזילַאיצָאס רעד זיא יצ ,.ק--י

 םירג םעד רעטנוא ,ןיּב ו ר .י .(48---39) ?ךצל
 רעזנוא ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ}} טנגוי ןופ

 ,גרע בניִיטש .א.(94--43) (טנגוי רעקיטציא

 ,ר .(04--94) םוטנדי סָאד ןוא יקסװעיָאטסָאד

 םזיסקרַאמ ןגעו רעטרעװ רָאּפ ַא ןַא מק יל עז

 רעשידי רעד ,ר עמ ָארג ר"ד .(69-609

 שינעטנעקרעד עכעלטפַאשנסיװ יד ןא טסײג -

 ןוכ עעדיא יד ,רעזגוצ ץר ּפ .(79--69}

 ?ןטלעװ ייויצ ןשיװצ, סיקס--נַא .ש ןיא ןלַאפ

 רעדנופ ןעגנוקרעמַאּב ,ר עג הע ּב .ה .(51--76)

 ,(86--81) {םזילַאיצָאס ןשידי ןגצװ} סנטײװ
 ןיא, ןופ } 'נ ןגעװ} ןַאּפש ןיא הרבח ,.ש .י

 .(98--56) |"ןאּפש

 שָארָאטנַאק םַײח .11 טקָא ןּבעל"נ ,.מ .ל

 *רעטעּברַא ,.ר .מ ,260 ,258 רעקעװ ,שטיוו
 ן15691 .1 דניירפ

 (1876--1262 רָאי 50 .ז ,שטיװָאמַארּבַא

 .ָאס ןוא רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ םואעליּבוי)

 ן15701 ,22 טלעװ"ּברַא .(גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצ

 ןופ רעטָאפ רעד---ןַאמרעּביל יא .ּב ,ווַאכַארַאּב
 ן15711 ,29 פַאּב .םזילַאיצָאס ןשידיי

 יי עשידיא יד ןוא םזילַאיצַאס ,ללה ,םולּב
 ן15721 ,282 רעקעװ .דנעג

 31 :1509 צז ,ה ,רעגרעּב

 .צָאס רעשידיא רהָאי 80 .צ .ּב ,גרעּבדלָאג
 ילוי גָאט ,םואעליּבוי רעטרעייפעג-טינ ַא .םזילַאי
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 .צליּבוי רעגירהעי:20 רעד .ז ,גייווצרעּבליז
 *עװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ןופ םוא

 ,דנַאּברַאפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא ןעגעו) גנוג

 ןערָאװעג טעדנירגעג קירוצ רָאי 20 טימ זיא סָאװ

 .יא יד ןוא ןַאמרעּביל ןרהא ןעגעװ ,ןָאדנָאל ןיא

 ינוי װרָאפ ,(דנַאּברַאפ ןעגיזָאד ןופ רעריפ עגירעּב
7, 1575 

 ןַאמרעּביל ןגעװ} תונורכז .2 ,יקסוזעשטניוו

 ן1576| .4---2 יז 28 טלעװ"ּברַא .("תמאה , ןוא

 םנופ עיגָאלָאכיסּפ רעד וצ .ר"ד .ש .א ,סירוי

 ן1577| .8 טּפעס טצ"ךיי .םזילַאיצָאס ןעשידיא

 .ַאיצָאס ןשידי ןופ רעטָאפ רעד ,8 ,קינלעמכ
 ,9 ,{ פַאּב ,(לבוי סיקסװָאלטישז ר"ד וצ}} םזיל

 - ןג751

 .ער עשידיא רעקסניווד ןגעוו תונורכז .טַאקסומ

 .קָא , רעקסנימ ןּפפ טקורדעגרעּביא) ןרענָאיצולָאװ
 ןנ79 .8 ץרעמ מירפ .("רּבַאיט

 ײעבּוא ןרזינַאגרָא רימ ןפרַאד יצ 5 ,ןירטסע .

 =ָאס ַא ןופ עגַארפ רעד וצ} .רענגעק:ןסַאלק עֹר

 טל 7



 =ברַא .(עיצַאזינַאגרָא-רעקרעװטנַאה רעשיטסילַאיצ

 1580 ,39 טלצװ

 :ַאיּב ַא---"תמאה; ןופ ןַאמרעּביל .מ ,ןַאמסקופ

 {1551} ,22 טקָא ןּבעל"נ .רעקָאטסיל

 ן1555) .5157 עז ,ןנחלא ,ןָאסנַאמלעק

 רעטשרע רעד--.ןַאמרעּביל ןורהַא .ּב ,ַאריּפַאש

 ן15535| ,28 ,21 ּבעפ יירפ ,טסילַאיצָאס רעשידיא

 .ָאס םוצ שרדמ תיּב ןופ .ר'ד .בקעי ,יקצַאש
 םעד ןופ ײליּבוי ןעגירהָאי:20 םוצ} םזילַאיצ
 .(ןַײארַאפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא רענָאדנָאל

 יז ילוי --ינוי דנײרפ ,13--12 *ז 249 רעקעװ
1159 15541} 

 1551 .1569 צז .י ,גרעּבנייטש

 ןתורישע ןופ עיצקודָארּפ 8

 ן15561 .10149 צז ,א ,וָאסירָאּב

 .וטו5ו צז .א ,ג ,סוּבעמ ןוא .ב .מ ,ףלָאװ
 ן1557} :

 ןופ ןעמרָאפ עשימָאנָאקע יד .ּב ,מ ,ןָאספלָאװ
 רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :;עװקסָאמ .דנַאּברַאפ.ןטַאר
 ן1925--טַאלּב-רעש} .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד

 1551 ק 90 .ז 5

 .ץעזעג-ןעכעצ סָאד .ישזניא .א ,וװַאקַאינרעשט

 סערגנָאק ןעט:1 ןיפיוא ןעטלַאהעג עדער:םַארגָארּפ

 ילוּפ רעד ןיא רעקרעװדנַאה 'דוי 'נײארעפ יד ןופ

 ?וצ לַאירָאמעמ ןוא .1023 'טקָא 8 םעד יּבוּפער

 ןעגצוו !טסיגימ-עירטסודניא ןוא:לעדנַאה םעד 'טשעג

 -רעװדנַאה יּכָאָאק :אשרַאװ .ץצזעג ןעלעירטסודניא

 יז 3-1-43 .גַאלרעּפ-רעק

 102 לּב"טיל ,רעטכַאּבָאַאּב ַא

 עּפָארײא?חרזמ ןיא עגַאל עשידיא יד*
 ןופ טײּברַא יד ןוא דנַאלסור טנכערעגנײרַא)

 ןעטרָאּפער --- ,(עטימָאק ןָאשויּבירטסיד טניָאשזד

 ?סקעה .ּב סירָאמ ר"ד ןוא ףָאקיליּב ּבָאקיײשזד ןופ

 ץנערעפנָאק שיאושזד רעד ףױא ןעטלַאהעג רעט

 יינ| .1926 *טקָא ןעט:0 םעד ָאגַאקיש ןיא

 {1590| יז 84 :|ןקרָאי

 .ענליוו ןיא רעקרעװטנַאה רעשידיי רעד
 .רַאפ:רעקרעװטנַאה ןשידיײ ןלַארטנעצ ןּופ ןַאגרָא

 1026 עגַאגסױא-ײליּבוי ,טנַאק רענליוװ ןיא ןייא

 ן1559)

 .40 יז 30 ,רעכַאמטכיל קורד :ענליװ .'916--
1511 

 ןלױפ ןיא ןדי יד ןופ עגַאל עשימָאנַאקע יד
 ךוא ןעלקיטרַא} עיצַארעּפָאָאק עשידיי יד ןוא

 ךופ ידער רענײמעגלַא רעד רעטנוא {לַאירעטַאמ

 יָאק ידי יד ןופ דנַאּברַאפ :ענליװ ,טילַאש השמ

 ײַאט 8 טימ| .יז 04,124 .ןלױּפ ןיא 'זעג יּפָא

 ןעּפַאמ } ןוא ןלעּב

 טקָא טצ"פ ,,ז ,מ ,30 גױא רוק"וָא ,.ג
 +15 ,53 טקָא ליװ טײצ ,ןיועל ,ח ,17 5

85. 01 

 ןקיטציא םוצ} .טָארקנַאּב רעדַא סיזירק+

 =סצלַאּפ .עניטסעלַאּפ ןיא סיזירק ןכעלטפַאשטריװ

 ן1593} .ז 32 ."ביבא לּת, סופד :עניט

5 

 סױירק רעשימָאנָאקע רעד .} ,שטיװַאמַארּבַא

 -ָארּפ .לארשי ץרא ןופ װירּב ַא ,גנוזייל ןייז ןוא

 1594 ,4 י"נ קנַאדעג רעשירַאטעל

 1159 :75 צז .ב ,יקסנעוויא

 -גנַאגרעטנוא רעשימָאנָאקע רעד .7 ,יקסנאקרא

 / ,12 טקָא לּבט"ָאל ,םוטנעדיא ןעשיװטיל ןופ
1596 

 רוטקורטס עלַאיצָאס יד ,רענישזניא ,י ,ןוקָא

 .עביטנעגרַא ןיא גנורעקלצּפַאּב רעשידיי רעד ןופ

 ן15971 .30--24 יז 3 רעמַא'ד

 -טריװ-ץנצרוקנָאק ןוא טסָארט ,א ,ןייטשקוּב

 ן15951 .14 טקָא שז'ָאמ ,טפַאש

 ןּברוח רעשימָאנָאקע רעשידי רעד .ש ,רעּביּב
 .טריו רעשידיי רעד ןופ גנואוּברעּביא יד ןוא
 ופוא טנעַײלעג טַארעפער) רוטקורטס רעכעלטפַאש

 ="ליװ .(רָאפנעמַאזוצ ןשיטסיקלָאּפ-שיטַארקָאמעד

 ן1599) ,24 ,25 גױא גָאט

 .עגַאל רעד ןגעװ .ןסיװ ןוא קיריל ,ןוימד=לעּב
 {1600) .13 ינוי גָאט"ליװ ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ

 לד ןעגעװ ןהָאק דרַאנרעּב ר"ד ןופ טכירעּב

 .14 ץרעמ טנײה .ןעלױּפ ןיא ןעדיא ןופ עגַאל
 ן16011

 עשימָאנָאקע עקיטציא יד .לריוא ,רעדוָארּב

 +צָאס} סַאלק:רעטעּברַא ןשינַאקירעמַא ןופ עגַאל

 38 ןופ סקואװ םעד ןכַאמ סָאװ ,תוחוּכ עלַאי

 ( 98 כ



 .מוא גנוגצװַאּב-רעטעּברַא רעד ןיא לגילפ ןקניל
 ן1505} .29--26 יז 6 רעמַאה .(ךַאלדַײמרַאפ

 יד ןוא רוטַאטקיד עשיטעווָאס .9 ,ןײטשנָארּב

 .445--440 י"ז 8 קוצ ,עירטסודניא עשיסור
21 

 יָאנָאקע עקירעױרט יד .ר"ד ,מ ,יקסדנַאלָאג

 {1604) .16 װָאנ מירפ .עילַאגטַאל ןופ עגַאל עשימ

 ןײק טינ ַאניטסעלַאּפ זיא סָאװראפ .ש ,תולג

 ן16005} .4 ּבעפ ורָאפ ?דנַאל צלעירטסודניא

 רעד ןופ טײז עשימָאנָאקע יד .ה ,ןיקּבַארד

 טנגוי ,גנוזײל ריא ןופ ןווורּפ יד ןוא עגַארּפ.ןדַי

 .22--14 יז (לבט"א) עמיטש

 .דוד ,ןײטשּפָאה
 .12 ץרעמ ןּבעל"ג .לארשי

 :ץרא ןיִא טעּברַא עשידיא
6071 

 רָאי 10 רַאפ} ןעמַאזקע רעזנוא .ש ,שטיוװרוה

 -סױא:ײליּבי ,רעקרעװטנַאה רעשידיי .4טעּברַא

 |1605) .16--13 יז ,ענליװ ,עּבַאג

 שז"ָאמ .םוהטכיײר סיַאקירעמַא .םייח ,ץיוורוה

 11609) ,0 ּבעפ

 ײוּפ רעד ןיא ןעדוי .ש ,ןרַאהשריה

 =יֿפ, ךוּב ןגעװ) .טל עוו:ץנַא ניפ רצשיל

 -ליו ;28 ילוי מָאמ {|*ַאקסװַאשרַאװ ַאירעסנַאג

 ,ּפמָאק טע ץצרעּפ .דַא ;3 צעד .ױדנַאל םלעה

 ן1612--1610) .17 צעד

 ענײרקוא ןיא ןסַאמ עשידײ יד .ז ,דורּבסיײװ

 :"ברַא .םעלּבָארּפ-סגנוריזיװיטקודָארּפ סָאד ןוא

 ן16131 .4 'ז 19 טלעװ

 יי 1424 צז .מ .ז

 עכעלטפַאשטריװ סלַא ןדיא יד .ר"ד .ּב ,וויִז

 ן1515) .29 װָאנ מירפ .דנַאלטעל ןיא ןרָאטקַאפ

 סָאּבעלַאּב זיא יקצָארט ןעװ .לאינד ,ינרַאשט

 =צל ןעשימָאנָאקע םעד ןופ ןעסילוק יד רעטניה)

 161 .29 גױא גָאט .(דנַאלסור ןיא ןעּב

 טצ"פ .ןזַײַא ןופ לַאנָאיצַאנרעטניא רעד ,י .כ

 ן16171 ,24 ,29 ,15 טקָא

 ןיא םזילַאטיּפַאק רעשילגנע רעד .חנ ,ןָאדנָאל
 11615} .) יַאמ יירפ .ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק

 ןוכ עגַאל עגיטציא יד .בקעי ,יקסניצשעל
 ;2 ץרעמ ,19 נַאי װרָאפ ,דנַאלסור ןיא ןעדיא

 : ן16061

 ?דנַאלסור ןיא ןעדיא יד טצױײא ךיז טּבעל יװ

 עגַאל רעײז ןוא ןעגנוגיטפעשַאּב עגיטציא ערעייז)

 יהָאי ייװצ טימ זיּב טציא ןופ דיישרעטנוא רעד

 טּפעס .(ןערעּפיצ ןוא ןעטקַאפ עגיטכיוו---.קירוצ

 ןיא ןעדוי יד ןוכ ןּברוח רעשימָאנָאקע רעד 6

 {1621-5116191 .19 ילוי לּבפ"נ ,עּפָארַײא חרזמ

 =ָאיסעּפָארּפ עלעירטסודניא יד .מ ,ןָאגַאקַאמ

 טלעװ"ר .טנגוי רעשידיא רעד ןופ עיצַאזילַאנ

 1652 .100--98 יז 7

 םלַא םזילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא רעד ,י ,לדנימ
 1 ,39--39 'ז | רעמַאה .טכַאמ:טלעוו

 -ימָאנָאקע רעשידיא רעסױרג רעד .ש ,רענזַאּפ

 ן162:} ,8 קוצ .ַאּפָאריײַא-חרזמ ןיא ןּברוח רעש

 ןיא עגַאװפ טסָארט יד .ר"ד .ןַאמרעה ,קנַארפ

 ן1625} ,22 טירשטרָאפ ,טלַאטשעג רעטסיינ ריא

 ןדיי יִד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד .י ,ןישַאק
 ,(לּבט"א) טלעװ-רעטעּברַא רעזנוא .דנַאלסור ןיא

 ן16561

 עגַארּפ רעד ןופ גגולעטש רעד וצ ,מ ,רעּפיק

 ן1657} .,71--63 יז 9 טלעװ"ר .ןרַאטסוק ןגעו

 :ָאקע ןּופ תוּביס יד .ר"ד ,לַארשי ,ילאינרק
 יַאמ לּבט"די .לארשי:ץרא ןיֵא סיזירק ןעשימָאנ
 ן1695 11

 ןשידי םנופ 'וּברעּביא רעד .צ ,רעמערק

 197 יז 2 ןַאּפש ןיא .דנַאּברַאפ:ןטַאר ןיא לטעטש
 ן16391 0032

 :ספורעּב רַאפיגנוגעװַאּב יד .ּב ,ץיװָאניּבַאר

 יי | .117 טרָאװ .גנוטכישמוא

 ןעּבעל רעשימָאנָאקע רעד, ךוּב ןגעו) ?דנַאל ענ

 *מָאק דנע סירּב טוקרַאה גַאלרַאפ *עקירעמַא ןיא

 ןג631| .11 בעכ װרָאפ .(ינַאּפ

 :עדלָאג ַא עקַאט עקירעמַא זיא .ללה ,ףָאגָאר

 עַײנ ַא .ןעטסַארט עכילטלעװלַא .א ,יקצואווער

 גױא שז"ָאמ ,טַײצ רעגיטנייה רעד ןיא גנוניײשרע

 ,לארשי:ץרא ןיא סחירק רעשימָאנָאקע רעד 9

 |1633--1635} ,26 טּפעס טצ"דיי ,לקיטרַא רעט2

 ןוא טדָאטש יד .ֿ(ָאטנָאיד .י ,יקסװָאלקש

 ןצליּפשייּב) טפַאשטריװ טלעוװ רעד ןיא ףרָאד רעד

 ן15:| .6 קוצ .(לארשי ץרא ןוא דנַאלגנע ןופ

 ? 99 ּכ



 טכער 4

 .רעט עשידירוי ,1 עיגָאלָאנימרעט עשירייי
 :סורסייו רַאפ טוטיטסניא .טקעיָארּפ ,עיגָאלָאנימ

 :ָאקכַארּפש .לײטּפָא רעשידיי  .רוטלוק רעשידנצל

 :סורסייװ רַאפ .טוטיטסניא ןופ עּבַאגסױא ,עיסימ

 .חקע 1000 .יז 65 :קסנימ .רוטלוק רעשידנעל

 1635 .יק

8 

 טפַאשנעסיװ ןעּבָאה ןעמ ןעק .ר ,שטיװָאמַארּבַא;

 .14 גױא װרָאפ ?טײהיײרפ ןהָא רוטַארעטיל ןוא
41 

 רעטעּברַא רעד ןוא עיטַארקָאמעד ,מ ,ןיגלַא
 ן1637| .13 גױא יירפ .סַאלק

 :ער} :עכַאװש יד ןופ ץוש רעד .םשרג רעדַאּב

 שע'046160108 .01 486 3,064 ותם .(עױנעצ

 186 121מ04" םסצ 2/0:06081 14242, !אסשש

,2689 /021762816 6001018018 ,3066 

 1631 .4 ץרעמ לּבט"דיי

 .ר"ד .א ,גרוּבזניג

 .ַאקירעמַא ןיא סנכערּברַאפ
 יד ןופ הּביס יד זיא סָאװ

 {16391 .2 ילוי לּבפ"נ

 טײהײרפ ןופ דנַאל סָאד .יבצ ;ןַאקשריה

 ן1640) ,90 ּפַא לּבפ"נ ,5 ּפַא גָאט ,(ךיירקנַארפ) :

 ?ןעמ טוהט סָאװ -- ןעדיא .ג ,ץיװַאקילעז
 ןיא עילַאװכ-רעכערּברַאפ רעשידיא רעד ןעגעוו}-
 ן16411 ,27 ילוי לּבט"דײ ,{דנַאל

 ,ר"ד .ַא ,שַארַאה

 .10 ּבעפ לּב"זירַאּפ ,טסילַאנרושז דנוּב

 ףרעקלעפ ַא ןופ תונורכז

 ן1641

 ,88 טרָאװ .ףָארטש ןוא ןכערּברַאפ ,ב .י

|1635{ 

 ר"ד ןופ *דומלּת ןיא ע:ַאװש יד רעּביא ץוש

 ן163} .10 יז 9 קלָאפ"די ,ץּכ יכדרמ

 רעד, :דומלּת ץ'רעּביא קרעװ ײנ ַא ,יבצ ,ןהּכ

 ףַא גנולַײטּפָא עשידיא יד .ןַאמרעה ,טעװס

 טקָא מירפ .גנולעטשסיוא ײצילָאּפ רעגילרעּב רעד
 ן1641 ,0

 .רַאפ עגיטנַײה יד ןענַײז רעװ .לאוי ,םינַאלס
 ן16301 .22 ,20 ,14 ,12/ ּפַא גָאט ?רעכערּב

 :רעפ יד ןופ ציצוטיטסנָאק יד .ללה ,ףָאגַאר

 סציצקורט:

 ןג6+' .(תוּכוס) לּבטוי"נימ ,ןעטַאַאטש עטגינייא

 טכער וויטַארטסינימדַא 2

 ףָאי ןיא ןעמ ףרַאד לעיפיװ .ןַאעל ,גרעּב
 ?טלצג:הריד שדוח ןעדצי רַאפ ןעלהָאצ 6

 ןעדעי רַאפ ןעלעּבַאט ..תוריד ײלרעלַא רַאפ

 יז 4 ,רענלַימ-ַארָאקיש קורד :אשרַאװ ...שדוח
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 .סניא--2 .ןטַארּפרָאד יד ןגעװ סענַאקַאט--1

 :פרָאד ןוא סעיסימָאק-רידיווצר ןגעוו

 עיסעס רעט=2 רעד ןופ גנומיטשַאּב .רעריפסיוא

 ןוכ טעטימָאק ריפסיוא 'רטנעצ !רקואלַא ןופ

 .קילּבוּפער-ןטַאר !צָאס 'רקוא .ףורנעמַאזוצ ןט8

 :װָאקרַאכ .טעטימַאק ריפסױא 'רטנעצ 'רקואלַא

 .צ ,לֵא םַאּב לײטּפָא 'רטסּניא 'גרָא ןופ גַאלרַאפ

 ן1549} .יקע 2000 .*ז 45 .?טסינומָאק , .ק .א

 ןרָאפנעמַאזוצנטַאר עשינָאיַאר יד ןגעוו סענַאקַאט

 רעט:2 רעד ןופ גנומיטשַאּב .ןעמָאקריפסױא ןוא

 טעטימָאק ריפסיוא 'רטנעצ *רקואלַא ןופ עיסעס

 :ער-ןטַאר יצָאס 'רקוא .ףורנעמַאזוצ ןט.1 ןופ

 .טעטימָאק היפסױא 'רטנעצ 'רקואלַא .קילּבוּכ

 םַאּב לײטּפָא !רטסניא *גרָא ןופ גַאלרַאפ :וָאקרַאכ

 .יזקע 2000 .יז 28 ."טסינומָאק, .ק .א .צ .לַא

}1601 

 רעגריּב רעדעי ןסיװ ףרַאד סָאװ ,י ,רָאטנַאק

 ירטנעצ ןוכ 'גסױא .ןטַאר יד ןיא ןלַאװ יד וצ

 ,ק .צ) קיצואװ םייּב 'דנימ 'צַאנ רַאפ עיסימָאק

 ,עניַארקוא ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ ;װָאקרַאכ ,(.מ ;נ

 ן1651} .יִק 19 .'ז 8

 ןוא סעיצוטיטסניא עלַאיצָאס 6
 תורבח-הקדצ

 .עּב סנופ טכירַאּב .עיּבַארַאסעּב ןיא ?טרָאװ
 יד רַאפ "טרָא ןופ טעטימָאק:טנגעג רעּבַארַאס

 .קינכעט, קורד :װענעשעק ,1929--29 ןרָאי

 רעד רַאפ ײטרָאװ דנַאּברַאּפ םנופ טכירַאּב

 רַאונַאי ןט:1--1025 רַאונַאי ןט:1 ןופ טײצ

 יז 1760 .*טרָא דגַאּברַאֿפ, :ןילְרעּב .6
1651 

 יטלצזעג רעד ןופ 'מָאקירטנעצ םינופ טכירַאּב
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 ןשיװצ טעּברַא-דרע ןוא .הכאלמ ןטײרּפשרעּפ וצ

 +וצ:ןטַאגצלעד ןטײיװצ םוצ "טרָא , ןליוּפ ןיא ןדיי

 1924--1923 "טרָא, .'שלצזעג רעד ןופ יּפנעמַאז

 :ַאט 81 .יז 111,01 .?טרָא :אשרַאװ .5
 141 ,?ןלעּב

 ,גייַא) .ץעלדעש ,"םילוח רוקיּב, טּפַאשלעזעג
 .מַאזרַאפ רענײמעגלַא רעכעלרעי ַא ףױא גנודַאל

 1551 יז 4 ,טַאלּבנעזָאר קורד ןגנול

 טכירעּב .ץעלדעש םימותי תרזע טפַאשלעזעג
 ,טַאלּבנעזָאר קורד :ץעלדעש .1029 רהָאי ןרַאפ

 1551 .40 ז 0

 רעד ןופ דנוזעג סָאד ןעטיהרעפ וצ טּפַאשלעזעג
 :ײטּפָא *זָאט, ןעלױּפ ןיא גנורעקלצפעּב רעשידַי
 ןיא טײקגיטעט רעד ןופ טכירעּב .ענװָאר ןיא גּנּול

 =װָאר .1926 רעּבמעצעד 1923 טסוגױא דָאירעּפ

 {16571 .יז 10,56 .,ענװָאר---"זָאט , ;ענ

 :הָאװ ףױא קצול הלּכ תסנכה טעטימַאק ןעמַאד
 ן16951 0 28 .רַאּבז .מ יירעקורד :קצול .ןיל

 טײז רהָאי ןעט 29 םוצ לַאנרושז םואעליּבוי
 קרָאיײינ ףֶא "לארשי תדצ, ןופ גנודנירג רעד
 ַאזוצ ןוא ןעּבירשעג .יטינימָאק ורּביה דעטַײנוי
 םאירא :קרָאײװינ .עדױרּב בקעי יבצ ןופ 'גנעמ
 1109 .40 יז 52 .סערּפ

 .טַאלּבנעזָאר קורד :ץעלדעש ,"םיּטותי תרועח

 61 ,160 יז 9

 1923 ןרַאפ טכירַאּב .ענליוו ןיא הלודג=הקדצ

 ן16611

 .ילַאג ןופ !גסױרַא .דנַאּב רַאפ רֹּהַאי גיצנַאװצ

 ןעט:/ םעד גנורעיפ רעד וצ דנַאּברַאפ רענַאיצ

 ידער .לעטָאה לַארטנעסַײװדָארּב ןיא 1926 ץרעמ

 92 :קרָאיײװינ |ןטרירטסוליא} .,ןײטשניּבור .ה .צ
 ן16621 ,4פ יז

 ןַײז וצ .רענישזניא .םהֹרבַא ! ,וָאנַאּבעלק
 ,"טעּברַא ךרוד ףליה , ןיא טײקיטעט רעקירָאל 0
 .עיסימָאקיליּבוי ;אנליו ,1005--1925 ,ענליװ

 1 ײז 6

 עטכישעג רעד וצל סקנּפ ןעטלַאינַא ןופ .ל .א

 ,45 לּבװ"דעש .("םילוח רוקיּב , הרגח רעד ןופ
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 ןופ טעּברַא צלַאנָאיצַאנ יד .לכימ ,ןַאסנָארַא
 .40 ןײז וצ) םהרבַא תירּב ןעדרָא טנעדנעּפעדניא
 ,אגָאטַארַאס ןיא ץנערעצנָאק רעכילרהעי רעט
 1651 .1 ינוי לּבט"דיי

 *טרָא, 'זעג ןופ טעּברַא ערַאּבטכורפ יד .ר .ּב

 ןג61 ,16 װָאנ מירפ .עגיר ןיא

 --ףליה עוויטקורטסנָאק .ריד ,ןבואר ,קנַאלּב
 יד) ?ןעפלעה וצ זַא יװ ןֹוא ןעפלעה וצ ןעמצוו

 4 קוצ .(םוטנעדיא ןעשיפרָאד ַא ןוכ עיּכָאטוא
 {1671 .205--206 יז

 עשידיא ןופ םענרַאפ רעד .,לאומש ,םּולּב
 ןג565} .98 ץרעמ שז"ַָאמ .קרָאיוינ ןיא הקדצ

 ןיא טעּברַא *עזָא, רָאי ףניפ .ר"ד .,זדוילּב
 טנוזעג ןוא קלָאפ .(רָאי 1920--1971} עטיל
 יי ,5--1 יז (לּבט"א)

 רעד .ןירוח ןּב

 ,2 יז 7 לּבװ"זעמ

 ןּבַאגפױא ענײז ןוא *זָאט;,
 ן1670}

 יַאּב) ?טרָא, ןופ ץנערעפנָאק רעּבַארַאסעּב יד

 1711 .0 טעּברַא"אע ,(טכיר

 *קרעװ יד ןיא ךוזַאּב .החמש ,יקסוװָאטסירּב

 ן16721 .27 גַאי לּבפ"נ ."טרָא ןּופ ןעטַאטש

 *טרָא , ןופ ץנערעפנָאק-טלעװ עטירד יד ,א ,.רג

 1605 .17 גױא טנַײה .(טכירַאּב) ןילרעּב ןיא

 *טרָא ןופ ץנערעפנָאק ענײמעגלַא עטירד יד

 .18 גױא מָאמ ,(טכירעּב רעכילרהיפסיואל
 ן16741

 *טרָאג ןוא "טניָאשזד, ,8 ,י ,גרעּבנעסיײװ

 =ָארטנַאליפ רעשידי רעד ןיא ןטָאש ןוא טכילל

 *עג} קלָאפ ןרַאפ גרָאז יד ;19 פָאה"וא .(עיּפ

 ןיא גנולמַאזרַאפ רעשידיי רעסיורג רעד טעמדיוו

 ןופ טירטסױרַא ןטימ גנַאהנעמַאזיצ ןיא ןילרעּב

 ן1676--16751 .81--29 יז 5 .(ןַאטַאנ לוַאּפ ר"ד

 רַאפ ףליה עװיטקורטסנָאק .רענישזניא .מ ,ּפָארט
 .9--0 יז 18--14 טשילַאיּב .ןעדיא עשיליוּפ יד

 ן16771

 עשידיא עסױרג ַא וו ,ידלָאטרעּב --יקצַאל
 =יִדְגיְמעֲש ןוא ?ַאקיא, ,"סָאיה, .גנוקיניײארַאפ

 וסול



 רימ ןעגיטסעפרַאפ יװ ;20 צעד מירפ .*טקצר

 ילוי טצ"דיי .סעיצוטיטסניא עיצַארגימע ערעזנוא
 ן1679--16781 .7

 :ירעמַא װצליהָאמ רעד ױזַא יװ .ירעה ,ןיוועל
 :עג טעדנירגעג זיא ןיײארעפ רעכילרעדירּב ןַאק

 :רעפ רעכילרעדירּב ןַאקירעמַא װצליגָאמ .ןערָאװ
 1680 2 5 "7 (ךוּב-ײליּבוי) ןייא

 טיײקשידיא ּפָא טסָאק סָאװ .ר"ד .ש ,סעשַאגרַאמ
 11651} ,11 ץרעמ גָאס ?עקירעמַא ןיא

 ןופ ץנערעפנָאק-|טלעװ!} דנַאל עטירד ,ע ,סומ

 ,16 ,13 ,11 גױא טצ"פ ,ןילרעּב ןיא *טרָא;ג
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 :שידיא רַאלָאד ןָאילימ 130 .ר"ד ,ש ,דמלמ
 ַא טסָאק טײקשידיא רענַאקירעמַא ליפיוו .טייק

 ן1653| .8 טּפעס טצ'די .לּכה ךס רעד ןוא רהָאי

 :עפנָאק רענײמעגלַא רעט:2 רעד
1651 

 ןגעװ .8 .ס

 .10 סײנ .?טרָא ןופ ץנער

 .96---91 יז 9 טלעװ"ר .'טרָא, .א ,כ ,לעקניפ
16551} 

 ,ַאקירעמַא ןיא סנעדרַא .ר"ד ,ןַאמרעה ,קנַארפ

 } דנײרפ .ַאקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב עשינָאסַאמ יד

 עװיטַארעּפָאָאק ןָאינוי ;12--13 יז 2 ,22--20 יז

 1657---16561 ,8 רעג .גנורעכיזרַאפ-סנעּבצל

 טקָא מירפ .ץנערעפנָאק ?עזָא  עשיװטיל עטייווצ
9, 1655 

 .םילשורי ןיא עדנילּב רַאפ םייה .ר ,ַאקסוװוָאזָאר
 1659 .12 ץרעמ מירפ

 ןופ רָאטקעריד ,ןָאזּפיליפ .פ ןפ עדער יד

 ןּופ טײקגיטעט רעד ןעגעװ זירַאּפ ןיא א"קי רעד

 טצ"דיי ,רעדנעל ענעדײשרַאפ ןיא א'קי רעד
 1 .22 װָאנ

 ---19'ז 2 קנַאדעג רעיירפ ."טרָא, .צ .,,דַאּבַאש
96 1911 

 ,שטיוועקייש

 .8--2 יז 1 טּרָאװ"ָאק .גנורעכיזרַאפ

 :סנּבעל עװיטַארעּפָאָאק .* .מ
1691 

 עשידיא ןיא ץנעדנעט ַעיינ יד .ּב ,ןיוולעש
 טנעדנעּפעדניא ןופ ןָאשנעװנָאק רעד וצ'} סנעדֹרָא
 {1693) ,16 ינוי שז"ָאמ .(םהרבַא תירּב ןעדרָא

 גנודליּב ןוא גנואיצרעד 7
 .ַאּפ,) גנואיצרעד רעלַאיצָאס רַאפ ךוּבײטנַאה

 רטנעצנָאק ןטשרע ןרַאפ ןעמַארגָארּפ .(?קינדַאר

 -רַא עשיפרָאד ןוא עשלטעטש ,עשיטָאטש רַאפ

  טַאירַאסימָאקסקלָאפ ,ר .ס .ס .וא .ןלוש:טעּב

 .'ז 198 .עגיל.רּוטלוק :װעיק .גנודליּב רַאפ
 {16941 .'ר 2 .חקע 0

 ןיא לָאר ריא ןוא עמַאמ יד ,לארשי ,ןיּבור
 .גתעּבמירק .מ 'גסױרַא ,דניק ןופ גנואיצרעד

 .(1 יב קצטָאילּביּב-ןרעטלע) .'ז 24 .דניק :ןילרעּב

 לוש"ג ,ןָאק .ס .0--9 דניק ,.ּפ .מ ר"ד

 .4/ טש"ּברַא"רפ ,שטיװָארָאטנַאק .י ,2
1695 

 =םירק :ןילרעּב .דיחי-ןּב ןופ עידעגַארט יד ---

 קעטָאילּביּב-ןרעטלע) .יז ןסנָאנַא--11,25 .גרעּב

 .(0 'נ

 *"רפ ,שטיװָארָאטנַאק .י ,2 לוש"נ ,ןָאק .ס

 751 .47 טש"ּברַא

 טעּברַא רַאי ַא ,טירט עטשרע .,ש ,סעוויר

 ילהַצ עטשרע יד ןיא ןעמַארגָארּפ .סוגיד טול

 -עּפ ןשידיײ רעקכנימ םַאּב לוש?װורּפ ןופ ןסַאלק

 .ר ,עװָאלַאטס .ּפ :רערעל .םוקינכעט ןשיגָאגַאד
 סורסַײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ .,ןַאמפוַאק

 1691 .יר 1,230 .יזקע 1000 .יז 120 .דנַאל
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 ,רענטרעגרעדניק ןוא רעדניק ,8 ,זַאּבלָאצקיא

 1951 .0 טרָאװ רעמינָאלס

 וצ) ןױש טלָאמ לימ.לוש יד .ש ,וָאזַאמלַא
 {1699} .21 טּפעס ײרפ .(רָאי:לוש םעײנ םצד

 ,14 ףמַאק .טעּברַא-סגנואיצרעד רעזנוא .רוטרַא

: 17001} 

 .10--6 יז 2--1 דניק .עּביל-ןרעטלע .ר .ּב
1011 

 .ּפיצסיד עגיטיונ יד ,ד"ד ,ַאדיײא ,סענַאדַאּב

 {17021 .2/ גױא גָאט .רעדניק רַאפ ןיל

 1031 .9899 עז --

 .ימצס ןיא עיפַארגָאצג .ר"ד .לֵארשִי ,רעּביּב
 דומיל רוטַאנ {23--91 יז 2 ןּבעל ןוא לוש .רַאנ

 .20--18 'ז 2  .רַאנימעס ןיא
 ןגדט5--1703}

1022 



 .ַאקירעמַא ןוא עשיאעּפָארײא ,לאומש ,םּולְּב
 ןשלס51 .10 ץרעמ שז"ָאמ .ןעטעטיזרעװינוא עשינ

 ,גנואיצרעד עײרפ לעטיּפַאק ַא .ּבַא ,רעכעלּב

 071 .10 טשיּברַא"רַּפ

 לויּב"ּברַא ,ןעגנולעטשרָאפ רעדניק .ח ,ינ-- עּב .

2 1708 

 ,גנויצרעד-רעדניק ןגעװ רעטרעװ רָאּפ ַא .ק .ג
 951 .7--5 יז 7 דניקי

 ַא יה עיצידעפסקע:סגנושרָאפ .א ,ּבמַאלַאג
 --15 יז 2 לוש"נ .(טכירַאּב} לוש ןיא דָאטעמי

 ןופ עגַארפ עגיּבײא יד .צ .ּב ,גרעּבדלָאג
 יד רַאפ עיסעּפָארּפ רעדָא גנודליּב ןעגעו) תילכּת
 ן1711} .10 ,9 ילוי גָאט .(רעדניק:

 סיִאּב ןוא ךעלדײמ ןעלָאז .ד .י ,רעטלָאג
 טלעװ דיי .ס'להוקס ײה ןיא ןעמַאזוצ ןענרעל

 ן17121 .0 וָאנ

 ,גנודליּב רערעכעה ןופ *הללק , יד .א ,ץנַאלג

 או | .14 ינוי גָאט

 עשיגָאגַאדעּפ} םײה ןוא לוש ,י ,קַאלינַאד

 {17141 .80 ךָאװ"נילָאװ ,15 לּבװ"זעמ .4ןסעומשי

 :סור טעװָאס ןיא גנודליּב, ,לחר ,ןַאמטלָאה
 4 רעמַאה .(שילגנע} גנירינ טָאקס פ *דנַאל

 ,גנואיצרעד עגנערטש ַא סא טדיײמ ;01--60 *"ז

 =גיק ןיא ךַאלהשעמ ןופ לָאר יד 18 ילוי ַײרפ:

 ןע ענן .28 ץרעמ .גנואיצרעד רעד

 =דרעװינוא יד ןיא טפַאשגנע ,םייח ,ץיוורוה

 שי 1 .96 יַאמ שז"ָאמ .ןעטעט-

 .צַאנ רעד ןיא ּפיצנירּפ.סטעּברַא רעד .8 ,יולה
 ן17191 .1 ינוי קלָאפ .גנואיצרעד רעלַאנָאי

 סלַא טײקשילַארָאמ ןופ דומיל רעד .ג ,טכעה

 --24 'ז 6--5 דניק .לוש ןיא דנַאטשנגעגנרעלי

 סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטרעפ רעד 8

 --1 דניק ,םור ןיא גנויצרע רעשילַארָאמ רַאּפ

 יז 9 דניק .סעסַאקרָאּפש-לוש ;18--12 יז 2

 7 דניק .רעדניק עטּבַאגַאּב רַאפ ןלוש ;27--59
90--- 28, {1720--1723 

 1741 .2499 עז --

 רעד ןגעװ} רענעסעגרַאפ רעד .1 .ש ,ףֵלּואֹוו

 ז 2--41 דניק .(רערעל טַאנרעטניא ןופ עגַאל

 ןנך ,29--7

 ןיא ןַאלּפ ןָאטלַאד ןטױל ןעמ טעּברַא יֹוזַא יו

 ןופ ןלַאירעטַאמ יד טױלל לוש רעשילגנע רעד
 לוש"נ .+ןָאדנָאל ןיא טפַאשלעזעג ןָאטלַאד רעד

 .(ךשזמנהל 162--151 יז 9 ,00--81 י"ז 2
 על

 ןיא דָאטעמ:ךערּפשעג רעד .המלש ,ןַאמסײװ
 ײדַאנַאק ן1927 ךשמה} .לושסקלָאפ רענרעדָאמ רעד

 ן17271 .8 לּבװ

 ןג7פ| 2645 עז .ר"ד .א ,יקסּבושריװ

 עג-טשינ ןוא עמַאזכרָאהעג .א ,ַאקסוועינשיוװו

 5 ,12--10 יז 2--1 דניק .רעדניק עמַאזכרָאה

 ן1729} .10--8 ײז 4 23--21 יז

 {17301 .11 דניק .רעטסרעפ .װ .פ ,פ ,ן

 שז'ָאמ .טעטילַאיצעּפס ןוא גנודליּב .קחצי ,רַאז

 ילוי .עקירעמַא ןיא גנוהיצרע עשירעטילימ ;3 נַאי
 ן1739--17311 טו

 -ירעמַא ןגעוו) ָאד ןוא ןטרָאד .ה ,ָאקנעשטלעז
 {1755} .27 יַאמ יירפ .(סלוקס-קילּבָאּפ רענַאק

 רעשילַאקײומ ןעגעװ ןעגנוטכַארטַאּב .ל ,לקדח
 1541 .8 טּפעס טצ"די  .גנוהיצרע

 ױװ ןוא רעדניק ןעהיצרע ןעגעװ םיללּכ ,ק ,י

 1751 .5 בַאי וורָאפ .ןעדנעװאוצנָא ייז

 יקַארּפ רעד ןיא םעטסיס סירָאסעטנָאמ ,ד ,ם--י

 וי ) ,0--8 דניק .קיט

 ,טנעגוי רעזנוא ןופ םעלּבָארּפ סָאד .ש ,ינדרי

 571 ,151 לּבװ"רַאזָאר

 רעדניק ןעמ ףרַאד .ר"ד .ךלמ ,יקצינלעמכ
 .|0 ײ 4 שז"ליא ?טרֹוּבעג ןופ דוס םעד ןעגָאז

1731 

 .טנַא רעד ןפלָאהעגטימ ךיא ּבָאה ױזַא יװ .ק ,ל

 יד ײּב טײקיעפ:סגנוטכַאּבָאַאּב רעד ןופ גנולקיוו

 ,25--20 יז 6--8 דניק .סַאלק ןיײמ ןוכ רעדניק
 ן1739}

 יניק ןגעװ .עינעה ,ַאקצעינעמַאק--עירול
 {1740} .54 טש"לָאּפ .ןעמַײה רעד

 ילוש ןופ םרָאפער רעײנ רעד ןגעװ .ַא ,רערעל

 603 ל



 1741 .5ֿ ןילָאװ ,ןלױּפ ןיא ןזצװ

 טיײרגעגוצ טַארעּפער} ןילּפיצסיד ,ל ,רערהעל
 .(רָאפנעמַאזוצ לוש גניר רעטעּברַא םעד רַאּפ

 1742 .17--16 לויב" ּברַא

 .רעדניק ןופ טעּברַא יד ,ק ,ַאקסװַאדַאלָאמ
 ןיא טעּברַא רעד ןגעװ ן5--5 יז 6--5 דניק

 רע יד ;14--10 יז 1 לוש"נ  ,רָאיײײלוש ןטשרע
 --17 יז 7 דניק .לוש ןיא דניק ןופ טירט עטש
0, 17431--1745} 

 -נַאדעג רָאּפ ַא} רעטַאעט רעדניק .א ,רעיימ

 .18--17 יז 1 טסנוק ןוא רעטַאצט ,ןעק
1741 

 .ר"ד .ז ,יקסנישזרעימ

 .4 רעקנעדיירפ

 .רעררעפ ָאקסיצנַארפ
 ןג7צד}

 10 דניק .טנעמַאלרַאּפ רעדניק .ליק --ןַאמיינ

 {17481 ,40--46 יז 1 לוש"נ ,6--3 *

 נוא עירעס רעד ןופ) ןערעטלע יד .ַא ,רתסנ

 ן17391 .91 פיַאפ .("ןעמעלּבָארּפ סגנוהיצרע ערעז

 ניק ןופ טלעװ רעד ןיא .ַא ,רעשטיט להוקס
 ןדעי ,גנולײטּפָא עכעלטנכעװ} .גנוהיצרע רעד

 1170 .1 גַאי שז'ָאמ {גָאטײרפ

 .גנוהיצרע רעזנוא ןיא סעײנ.טלַא ,ל ,בדנימע

 {1751) .1 טּפעס שז'דײ

 .סקַאמ ,קירע
 .9 וָאנ גָאט"ליװ .דנַאלגנע ןופ ווירּב

 +וט ןגעװ ערעל יד .ר"ד ,רעזייק ,ןעסרעטעּפ

 5 זעג"פ .ןלוש יד ןיא דומיל סלַא עזָאלוקרעּב

 1751 .46--4 יז

 יז 1 טרָאװ-טנגוי .גנודליב .ר"ד ,8 ,רעקעּפ

 12 דניק .דניק םנופ ךױ.ןליּפש סָאד ;190
 1755--17541 ,90--17 ח

 עכילרעּפרעק ןעדנעװנָא ןעמ געמ .ַא ,ןַאמכַאפ

 טלצװ"דיי ?רעדניק עמַאזכרָאהעגנוא רַאפ ףָארטש
 ן1756| .0 ינוי

 ַא .ןטעטיסרעװינוא עשילגנע
 ן175}

 .ןעמעטסיס סגנויצרע ענעדישרַאפ יד ,} ,סקופ

 {571 .9--8 .יצק ןעלע .11 ;4 דניק

 גנויצרעד רעשיזיפ רעד ןגעװ .פ ,יקסנישזדיפ

 {175 .9--8 דניק .לוש ןיא

 ןיא ןרָאטקַאפ.טּפױה יד ,הרש ,ןיִלָטַי--לַעֹפ

 ,לוש---גנואיצרעד רעדניק

 ,23 יַאמ

 -לֵא} 'טעגיײדעג טינ, רעמוזַא .ּב ,רעטסנעפ
 ן1760} .10 טקָא ײרפ .(ןעגנוקרעמַאּב עניימעג

 ײרּפ .םַײה ןּוא סַאג
 ן17551

 355 עז .ר"ד צָאד"װירפ .ק ףעזָאי ,גנוידירפ
: 117611 

 יד ןיא ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ .ש .ח ,ןַאדזַאק
 ילוי טצ"פ ,26--94 *ז } רעטעלּב .ןלוש עשטייד

 ן17651 9

 ןיא טייקגיטעט סגנודליּב רעזנוא .מ עינַאפ ,ןהָאק

 רַאפ גנודליּב רעטײּברַא 131 רעג .1996--+92

 ןופ קעװצ רעד 121 ,20 .רעדניק רעטיײּברַא

 .40 .רעדניק סרעטייּברַא רַאפ ןעּבולק ןוא טּפמעק
1765--1761 

 .גיא .קיגָאגַאדעּפ עלַאטנעמירעּפסקע .ל ,לענַאק
 ,ןלושסקלָאפ ןיא גנויצרעד ןופ עיצַאזילַאודיװיד
 עו .41--99 יז 1 לושינ

 יירפ .ןטרָאג רעדניק רעזנוא .הקבר ,ןַאלּפַאק
 671 .96 טקָא

 צסערּפ ..סעטַאט וצ} גנואיצרעד ,א ,קיסַארַאק

 אן .19 צעד

 .רענטרעג-רעדניק לוש .ר"ד .ַאנרע ,עטרַאק

 = .5--9 ז 6--8 דניק

 .טקָא ײרפ .דניק ןופ גנואיצרעד .ןעלע ,ייק

8 1771 

 -ַאט ןופ גנויצרעד יד .ר"ד .נ ,ַאקסװַאקנַארק

 {17711) .09--98 יז 2 לוש'נ .דניק ןלופטנַאל

 םוצ גנואיצרעד עלַארָאמ ,נ ,ַאיַאקסּפורק

 ירעד רעלַארָאמ ןופ סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 {1775 .18 יַאמ ײרפ .{.גנואיצ

 סָאװ עגַארפ עגיטכיװ ַא .ּפ ,ס ,רעמערק

 טרהיפ ןעמ) ...ןערעטלע יד ןעריסערעטניא ףרַאד

 *ײז סָאװ ,רעדניק רַאפ ןעסַאלק ערעדנוזעּב ןייַא

 {1705) }.  ּבעפ װרָאפ .(גונעג גיהעפ טינ ןענ

 +-עוו) ?ןעפלעה ךיז רימ ןענעק .י ,שטיװָאניבַאר

 *געטסירק רעדניק עשידיא ןופ ןענרעל םעד ןעג

 .7 טקָא דָא'דענעק .(סלהוקס עגיה יד ןיא םוט
1741 

 ..גנוהיצרע רעדניק ןעגעוו ךוּב ַא ,ללה ,ףָאגָאר

4? 



 ןופ גנודליצ ןוא גנוהיצרע ןעגעװ ךוּב רעײנ ַא

 װרָאפ ,לעסָאר העסַאפרעפ ןעשילגנע ןעטמהירַאּב
 {17751 .11 ילוי

 רענרעדָאמ ןופ ןליצ ןוא ןַאגפױא יד .י ,עזָאר

 1171 .45--41 יז 2 רעמַא"ד .גנויצרעד

 .ליּפש ןעּבָאה רעדניק ןעפרַאד .לארשי ,ןיּבור
 ןײלַא ךיז דניק סָאד טזָאל) ?עכלעװ ןוא גַײצ

 ןפללז| 27 גיוא טלעװ"דיי .(גײצליּפש ענַײז ןעּפַאש

 .לכיּב-ץיטָאנ ןשיגָאגַאדעּפ ןײמ ןופ .ל ,רענכעש
 ,19--18 יז 5 דניק {.זױה-םימותי ַא ןופ ןציקס

 יז 9--8 ,19--18 * 6--5 ,241-23 חז 4

22-0. 7751 

 ןוא גנואיצרעד 924=376

 ןדיי ייּב גנודליּב
 יד ןופ רעדניק יד ןופ יגסױרַא ,"געוו רעזנואש

 ןלוש גניר רעטעּברַא עשיאײטרַאּפמוא רעמעלרַאה

 ן17791 .קרָאיוינ .(טריפַארגָאטקעה)

 רעד וצ 'גסיױרַא טפעהלמַאז -- םויס רעזנוא

 ,ןסרוק ערעכעה ןוא עלוש לטימ ןוּכ גנוריאודַארג

 .40 יז 60 .ןלוש סקלָאפ עשידיא :לַאצרטנָאמ

 ן17801 .8 לּבװ"דַאנַאק ,לַאגיס ,ל .ל

 :ךירפ , ,טסקַאּב ,.ג ,רעדנעלסױא
 :ערכ עשירַארעטיל .ףמַאק ןוא טעּברַא .ג ,דנאל
 ןט:6 ןוא ןט:3 ,ןט:4 ןרַאפ ךוּבספליה .עיטַאמָאטס

 =לטּפָא עט:2 ןוא עט=1 ,טפעה עט:1 .רָאינרעל

 'רטנעצ :עװקסַאמ .גנול

 "זקע 4000 .40 יז 67 .ר .ס .ס .פ ןופ רעק

 א .'ק 3
 .40 יז 70 .גנולײטּפָא עט:3 ,טפצה עט:2 -- ---
 ן1751 ,'ק 70 .יזקע 0

 .40 יז 71 .גנולײטּפָא עט:4 ,טפעה ע0:3 -- --

 51 י'ק 63 .זקזעצ 0

 .גנולַײטּפָא עט:6 ןוא עט:9 ,טפעה עט44 -- --

 1141 .'ר 1,20 .יוקע 4000 .40 יז 1

 ,טיגײװ עט:9 -- =

 ר 1 .קע 4000 6

 לַאנרושז ,"ּביטש רעקרַאי וינ טסיא ןיאז

 .ר .א רעשיאײטרַאּפמוא רעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא
 1756 או 32 .קרָאיײװינ טסיא ןוּכ לוש

 'ז 115 .גנולײטּפָא ע7
175 

 ':לעפ יד רַאפ גַאלרַאפ

 לוש קלָאפ םכילע םולש ןופ "גסײהַא רַאנַאמלַא

 ףענעגיא היא ןופ תיּבה.תֹּכונִח םעד דוּבּככ 8

 71 .40 יז 82 :קרָאיײינ .םײה

 עשיאײטרַאּפמוא רעקרָאי-וינ יד ןופ ךַאנַאמלַא
 ןט10 ןוא ןט18 ןט14 רצזַאּב םוצ ןלוש ,ר .א

 ן1755| יז 96 :קרָאיײ-װינ .1226 יַאמ

 פלא , .ש ,ץיוורוה ןוא .ב ,ײקסװַארטסָא=

 |?קרָאי-וינ| ,לַײט רעט-1 ,רעגנַאפנָא רַאפ "שיד

 ;{1759) .21 װָאנ שז"ָאמ ,קינרעיװ ,ּפ

 .רָאיןרעל ןטשרע ןרַאפ .רעדניק=רּבַאיטקָא

 יא רעקסנבימ םנופ ןטנַאסרוק יד ךרוד !'גפיונוצ

 'דער רעד רעטנוא םוקינכעט ןשיגָאגַאדעּכ ןשיד

 .סצוװיר .ש ,יקסווָאקשימ .ל ,קָאטשמלָאה .כ ןופ

 ןוא טסקַאּב .י טעּברַאצגרעּביא עגַאלפױא ע2

 .ךעלטפַאשנסיװ רעד ךרוד טּבױלרעד .ןַאמלוש .נ

 =ןסיו ןשיכולעמ םנופ עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ

 רעטשרע רעד ןופ ןלוש רַאפ טַאר ןכעלטפַאש

 .לצפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .עפוטש

 גיזקצ 10000 .40 י"ז 97 .ר .ס .ס ,פ ןופ רעק

 1790 יק

 =רַא ןוא עיטַאמָאטסערכ ,רעדניק=סטעּברַא

 ,ל ןופ 'גפיונוצ .רָאינרעל ןטירד ןרַאפ ךוּבסטעּב

 ןופ 'דער רעד רעטנוא גרעּבנירג .י ןוא טסקַאּב

 .'ז 200 ,ךוּב ןוא לוש :עױקסָאמ ,קַאילַאּפ .ה

 ן17911 ,יר 1,230 .יזזלצ 0

 ףיוא רעפטנע ןַא ,לוש גניר רעטעּברַא יד

 :טכַאמעג ןרעװ סָאװ ,ןעגנוצעזסיוא ןוא ןנַארּפ

 .טנעס 8 זײרּכ .ןלוש גניר רעטעּברַא יד ןגעג

 לַאנָאשײקוידע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ !גסױרַא

 .יז 8 :קרָאייװינ .גניר רעטעּברַא ןופ עטימָאק
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 -סקלָאפ עשידיא יד ןופ רינעװאוס:רַאזַאּב

 1026 5 'צעד--27 ּיװָאנ שימ ,טױרטיד ןלוש

 ןנ7951 .רטנעצ יּבְריוק

 סָאד ,מ ,ןָאסמײה ןוא .ש .,יקסמָאטסַאּב
 .,עמַארד .דנַאּב רעט=:3 .עיטַאמָאטסערּכ .טרָאװ עײנ

 ,יז ׁש,171 .לושסקלָאפ עשידײ עײנ יד :ענליװ !

 7441 2 לוש"נ ,ןיּבור לארשי

 זג79פ} 9409 עז ,יכדרמ ,גרעבמיוב

 !םולש ןופ רעדניק יד ןופ 'גסױרַא ,ךַאלעמילּב
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 ינוי ןמזה םויס םוצ 1 'מונ לוש קלָאפ םכילצ

 1791 .40 יז 96 :קרָאי-װנ ,6

 :טסוליא .שידיײ ,5 ,םיֹוּבנריּב ,.ר ,ןַאפטוג

 עט:5 .עיטַאמָאטסערּכ ַא טימ תיּב:ףלַא רעטריר

 ןיא ןַײטשּפע=ןיװעל :עשרַאװ .עגַאלפױא עטײנַאּב
 ן1797| .'ז 06 .םיפּתוש

 =שידיי יד ןֹופ לַאנרושז רעדניק .ןירג=ןירג

 20 .1096 יּבעפ 10 קסירּב .ןלוש עכילטלצעוו

 רעטקינײארַאפ רעד ןופ !גסױרַא) 'רג 280 .יז

 ן1795} .(קסירּב ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידייי

 :אודַארג, ןט:3 םוצ לַאנרושז .ןלַארטש=םורד
 .לוש .ר .א רעטנַאלטַא רעד ןופ ?בוט םוי:סגנור

 סעשטנצרּב יד ןופ גנוטלַאװרַאפ-לוש יד :!גסױרַא

 א עזַאר .י ןרָאטקַאדער .ר .א 462 ןוא 7

 .ר .א רעטנַאלטַא ,רערעל} ןָאסרַאזַאל לאימחרי

 ן17991 ,יז 64 :ַאישזדרַאשזד ,ַאטנַאלטַא .(לוש

 .ףליה וצ רערעל םעד .ָארויּבטעמּבוג רעלמַאה
 ימָאק ידָאטעמ :עיגצלָאקדער .!/ טפצה ןעטצלויּב

 :עלמָאה .ָארויּבדליּבדיאּבוג רעלמָאה רעד ײּב
 .יזקצ 1200 .40 'ז 91 ,לײטּפַאדליּבּבוג רעלמָאה
 ן15001 יק 20

 :ָאק-לַארטנעצ םעד ןֹופ טכירַאּב-סטייקגיטעט

 1923--28--11 1028 טײצ רעד רַאפ טעטימ
 :ֿבעדוטס צעשידוי רַאפ טפַאשלצזעג:ספליה .1-+{1

 חתטצ?!וטזח ,24024610/06: ןעלױפ ןיא ןעט

 .י"ַא .רעלדנעה קורד :עשרַאװ .006481סטוג7

 115011 יז 74

 ,ןעגנופַאש רעדניק ןופ גנולמַאז ַא .גניר טנגוי

 804 ,3 יב לוש גניר .ּברַא סקנָארּב ןופ !גסױרַא

 ן102| .'ז 82 :קרָאיוװינ .וינעווע טסערָאפ

 :זירק עשירַארעטיל יד ןופ !גסױרַא דלַאװגנוי
 :לטימ רעשיטצטש רעשידיא רעגיר רעד ַאּב ךצל

 31 ,טנַאס 20 .40 יז 18 :עגיר .עלוש

 ןופ רעדניק יד ןופ 'גסױרַא .שידיײײ -- גנוי

 ,קרָאיװנ ,דנַאלײא ינוק ,17 'נלוש םכילע םולש

 :ַָאטקעה) שטיוװָאניּבַאר ינע ןוא סײװ ינומ :'דצר
 ן1504} ,(טריפַארג

 .דנַאלטעל ןיא גנּוגעװַאבלוש טשידיא יד
 לבוי ןקירָאיפניּפ םיצ .ןלַאירעטַאמ ןוא ןטכירַאּב

 :טעל ןיא עיצַאזינַאגרָאלוש 'דיא 'רטנעצ רעד ןופ
 .לוש 'דיא 'רטנעצ ;עגיר .1926--1991 ,דּנַאק

 יז 11,64,144 .דנַאלטעל ןיא-עיצַאזינַאגרָא

 .90 ,27 צעד גָאט'ליװ ,שטיװָאמַארּפַא .ה
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 רעד רַאּפ ףמַאק .עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי
 -לוש ידי :ןעשרַאװ} ָא"ָא .לוש רעכצלטלעוו:שידיי

 {ן15061 ?רג 10 .יז 82 .י"ָא ,עיצַאזינַאגרָא

 =סקעז רעד דובּכל 'גסױרַא "רעדניק עשידיאק

 ;לַאערטנָאמ .עלוש ץרּפ רעד ןופ גנוריאודַארג רעט
 {1507} .ז 8

 וצ שידײ-טכע ךוּבטנַאה ה"ב .יבצ ,רעקסַאל
 ןוא םירדח רַאפ ךַארּפש עשידי יד ןענרעלרעד

 -עזַאר קורד :ץעלדעש .ןלוש רעטכעט עזעיגילער

 131 .יז ּב'י .21926 רָאי 2696, ,טַאלּב

 .6 .ךוּבנעײל--רעגנַאפנָא רעד .בקעי ,ןיוועל*
 .יז 236 .לוש תעשידיא :;קרָאי;װינ .לײט רעט
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 !גסױרַא .1926 ךוּב-לוש גניר רעטעּברַא .י נ

 דובּכל גנוטלַאװרַאפ לוש עלַארטנעצ .י .נ רעד ןופ
 ןוא ןלוש רַאטנעמעלע יד ןופ גנוריאודַארג רעד

 ן1510| .יז 64 :קרָאיינ .1026 יצעד-- לוש לטימ

 :ניק , עינָאלַאק-רעמוז ןופ לַאנרושז ,דנַאלײנ
 ,טּפעס .בוט םוי דנַאלײנ וצ 'גסױרַא ?דנַאלרעד

 .40 יז 14 .י.נ ,ןָאשקנָאשזד לעװּפָאה .6
 ן15111

 ינוי 2 'נ לוש םכילע םולש ,לַאנרֹושִז םויס
 ן15121 .40 יז 40 :קרָאײװנ 6

 -רעד .לײט רעט:/ .זנוא םורַא ,א ,קַאוויּפס
 ,צרעד .צָאס טּפױה םַאּב טעטימָאק 'שנסיוו ןופ טּבױל

 ,'ז 303 .עגיל:רוטלוק :װשיק .ר .ר .ס .וא ןופ

 {151:) .יר 1,60 .יזקק 0

 1,580 .יזקצ 12000 .יז 560 .לַײט רעט:2 -- --
 ן1514) : ,יר

 =רַא רעד רַאפ ךוּבפליה .גנולמַאז 'רעטיל .טנגוי --

 .1926--צעליה| ,עגיל:רוטלוק :װעיק .לושיטצּב

 ,יר 9,28 .יזקצ 6000 .יז 379 |1922--טַאלּב-רעש

 11 .107 לּב"טיל ,קשמד .א

 ,נרעל ןטשרע ןרַאפ ךוּבספליה .טעּברַא ןוא ליּפש ---
 .ל3 .עגַאלפױא צטרעדנעעג עט:2 ,טפצה | .רָאי
 'שנסיוו ןופ טרידנעמָאקער .ןַאמטלַא .נ ןעגנונעכ

 .ס ,וא ןופ .צרעד .צָאס .טפיוה םַאּב טעשימָאק
 .ידקצ 223000 .'ז 101 .עגיל-ףוטלוק :וועיק .ר .ר

 יה "ק 8
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 55 .יזקצ 20:000 .'ז 113 .טפעה 1{ -- --
 {15171 .'ק

 הא .עיטַאמָאטסערכ צשיגָאגַאדעּפ .ה ,קַאילָאּפ

 :בעצ ,גנודליּב רַאפ טַאירַאסימָאק-סקלָאפ .ר .ר .ס

 206 .עגיל:ריטלוק :װעיק .ָאדויּבדיא עלַארט

 |1515) .יר 9,20 .יזקע 2000 .יז

 .ןצָארּפש סגנילירפ
 ,ן?ּפרּתה זומּת 1926

, = 

 ינוי לַאנרושז רעדניק

 רעד ןופ טּבַאגסױא 1 ֹה

 ןלַאנָאיצַאנ-שידיא ןופ לושסקלָאפ ץרּפ

 2 טימ) 'ז 43 :קרָאײװינ .דנַאּברַאפ רעטעּברַא

 ן15191 .40 (רעדליּב

 ,גנולמַאז .רערעל ןקידלטעטש םעד ףליה וצ
 עלַארטנעצ .רָאטנַאק .י ןופ 'דער רעד רעטנוא

 .וא ןופ דליּבמָאקלַאפ םַאּב ָארויּב-סגנודליּב 'דיא

 ן1027--עליה} ,עגיל:רוטלוק :װעיק .ר .ר .ס

 101 "ר 2,20 .יזקע 2000 .יז 4

 דומיל-שידיײ ןופ םַארגָארּפ .ש ,ה .,ןַאדזַאק

 (טקעיַארּפ} לושסקלָאפ רעקיסַאלק-/ רעד ןיא

 רעשידי רעד ײּב טמַא 'גַאדעּכ ןופ טריגַאדער

 .ָא .ש .י רעד ךרוד !גסױרַא .עיצַאזינַאגרָא-לוׂש

 ן1551} .ז 90 :עשרַאװ .ענַאלּפױא טט2

 וצ .שיליוּפ ףױא רעדָא שידײ ףױא לוש ַא --

 .ףלוש ענכעשװָאּפ ןיא רעדניק ןופ ןרעטלע יד
 .לוש 'די רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה :?גסיֹורַא
 .יז 21 .טלעװ יד קורד :עשרַאװ .עיצַאזינַאגרָא
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 שידײ ןײמ .בקעי ,טַאּפ ,,ש ,ח ,ןַאדזַאק
 =רַאװ .עגַאלפױא עט:2 ,רָאינרעל ןט52 ןרַאפ .ךוּב

 -ליּב 16 ןירעד| .יז 11 194 .עגיל-רוטלוק ;עש

 1553 |"םָאּבלַא-רעדליּב , ג"א רעד

 :נופַאש רעדניק ןופ גנולמַאז ַא ,גנירפרעדניק

 רעד ןופ ײליּבי ןקירַאייײרד םוצ טנײשרעד ,ןעג

 .נערט רעד ןוּכ 'גסױרַא .צלֹוש גניר רעטעּברַא

 *על :עיצקַאדער .גניטלַאװרַאפ-לוש .ר .א רענָאט

 242424601 .שזד .ג ,ןָאטנערט .רעזַאמ .ּב רער
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 1665 צז .רענישזניא ,םהרבַא ,וָאנַאּבעלק
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 רעדניק .ר .א ןופ 'גסױרַא .רעייפ ּפמעק

 '15261 = .40 יז 32 :קרָאיײװינ .ּפמעק

 ןעשידיא ןופ עטכישעג יד ,י ,שטיװָאניּבַאר

 .עטשטנַא .רהיא ןוכ} קעּביװק ןיא סצלּבַארּפ-לוש

 עק, ןופ 'גסױרַא .4גָאט ןעגיטניה ן'זיּב גנוה

 יא עט ןשילגנע טימ ךוא} ."רעלדָא רעדצנ
 ז1י27| .'ז 84 ן?לַאערטנָאמ| .ָא"ָא

 טקעיָארּפ .ןּבצל.לוש ןכצלרעניא ןופ ןיכַאלוגער
 :סױא טימ ןעמַאזוצ 'זינַאגרַא-לוש ןופ ָארויּב ןופ

 .'זיבַאגרָאלוש !דײ :עשרַאװ  ...ןעגנורעסעּב

 ן1525 .ז 18

 חא רעכיב:ןרעל עטרידנעמָאקער ןופ הפישר
 טמַא 'גַאדעּפ ןכרוד טקיטעטשַאּב םירישכמ-ספליה
 .40'ז 28 :עשרַאװ ,'זינַאגרָא לוש 'דיי רעד ייּב

 1 {טריפַארגָאטקצה}

 רעמעלרַאה ןופ !גסױרַא .1926 ךַאנַאמלַאלוש
 .'ז 80 :קרָאיײינ ,ןלוש גניר רעטעּברַא

 {15501 .6 ינוי ײרפ ,רמרמ .ק

 רעשידיא רעד רַאפ רעכ ּבנעַײל .י ,םיוּבנַײטש

 .ּב ןופ טרירטסוליא ,ךוּבנעײל עט:2 סָאד .לוש

 ןוא רעלטָאק .י דוָאמ ,ז ,ןַאמלדוג ,א ,ןַאסנרַא

 =וינ .עגַאלפױא צעטרעסעּברַאפ עט.2 .רעיאס .מ

 ן1521} יז 160 .גנואיצרע :קרָאי
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 .4 יז 2 לּבװ"זעמ .ןזעוו-לוש ןופ ,4

 .יא יד ןוא ןעזעװ.לוש-לעטימ עשידיא סָאד .ט .א

 ן1555} 4 יז 12 לּבװ"צָאלװ .טּכַאשלעזעג טשיד

 ה ,שטיװָאמַארּבַא
 .7 טּפעס גָאט"ליװ .רעד

 =ניק רַאּפ תילכּת ַא ןגעו
41 

 םצלּבָארּפ סגנואיצרעד םעד ןעגצוו .מ ,ךוּברעװַא

 ="דיי .(גנואיצרעד ןעגעו חוּכו םעד טעמדיװצג}ק

 גיי .17 צעד טרָאװ

 ,רעוט לוש עגיה יד ןגעװ .ַא ,רעשיאײטרַאּפנוא

 וו .93 טשילָאּכ

 ןופ גנולקיוטנע עשיזיפ יד .ר"ד .ע .,ןָאסירוא

 71 2 םותי .רעדניק עשידוי

 ןענרעל רעדניק ערעזנוא ןפרַאד ,ש ,ןייטשנרוא

 56 קירפַא ?ךַארּפש עקידעּבצל ַא סלַא שיאערּבעה
 5 17 ײ

 ,םידלי רּפּכ ןיא טּפשמ-רעדניק ַא ,מ ,םיוּבלדייא

 {15391 ,5 יז 9 לּבװ"זעמ

 רערהעל יד ןֹופ רָאפנעמַאזוצ רעטנַאזַאּפפיא

7 2 



 מָאמ .ןעלױּפ ןיא ןעלוש עכילטלעוו:שידוי יד ןיא

 5391 ,28 צצד טצ"פ ,27 צעד

 ןגיצנ} .3 יז 2 קעװיָאל .ןלוש ערעזנוא ןיא

 .ידוהי:שיא

 .27 גױא שז"ָאמ ,ביבא לּת ןיא עיַאנ

 .מיג *הילצרה,, ןיא ןָאשײאוידַארג
1541 

 עשידיא יד ּביל ןּבָאה רעדניק יד .ש ,ָאזַאמלַא
 1541 .27 טקָא ײרפ .לוש עלַאקידַאר

 יד ןעגעװ עטעקנַא עטנַאסערעטניאינַא .ַאֿפלַא
 רעזדָאל ןוא רעװָאשרַאװ ןיא ןעלושלעטימ עשידיא

 1543 .11 גױא טנײה .ןעזיירקלוש

 רעזנוא ןופ ןעּבַאגפױא יד ּב ,יקסווָארטסַא

 ןפױא ;8--7 'ז יַאמ דנירפ .רָאפנעמַאזוצ.לוש

 :עלַארּפ .דנַאּברַאפ רערעל ןטקינײאעג ַא וצ גצוו

 =לוש ןופ ןעכַאורוא יד ;4 י"נ קנַאדעג רעשירַאט

 ---7 ז לירּפַא---ץרעמ דניירפ .קרָאיװינ ןיא ףמַאק
 ,ּפמעק רעזנוא ןיא טעּברַא ןופ טסײג רעד ;9

 יא ףמַאקילגש ןקיטציא םוצ ;י"נ רעייפ:ּפמעק

 |1549--1548| .12 לויּב"ּברַא .קרָאי=וינ

 ןעגעװ עגַארפ רעד וצ .רעינעשזניא .י ,ןוקָא

 יז 16 ןעּפ .םימותי תיּב ןיא גנודליּב ךַאפ רעד
7-6 {1550} 

 רעטײּברַא יד םורַא ףמַאק רעד .3 ,רעלסקַא

 |1591| .19 טש"ּברַא"רפ .ןעלוש גניר

 ןוכ רעטנעצ ַא---הבישי רערימ .לכיכ ,ןָאסנַארַא

 ן15921 .17 גַאי לּבט"דיי .הרוּת

 ן15531 .סדניירפ .ןעלוש גניר רעטײּברַא יד

 .טעּברַא-לוש רעזנוא ןופ ןּכיצנירּפ יד ,א .ּב

 |1554| .6 יז 27 טלעװ"ּברַא

 יצ ןיא םידומל עשיאערּבעה יד החּכמ .8 .ּב

 |159 .44 לּבװ"דעש ."ןעלוש ענכעשוװָאּפ ,

 ,םשרג ,רעדַאּב

 .28 ץרעמ לּבט"דיי

 .רוד ןעגנוי ן'רַאפ גרָאז יד

 'ן1556|

 ןוא ןעטסילַאיצָאס עשידיא יד ,3 ,קיניװטַאּב

 --11 יז 216 רעקעװ .ןעלוש=רעדניק עשידיא יד

5 0 1571 

 ןופ ןפורעגפיוּנוצ ,רעוט:רוטלּוק ןופ גנֹוטַארַאּב

 מירפ .דנַאלטעל ןיא יזינַאגרָא-לוש 'רטּנעצ רעד
 ן15551 ,27 טּבצַפ

 זּכרמ ןופ עיסעס רעטײװצ רעד ןופ טכירַאּב

 ענליװ ןיא ןעמוקצגרָאפ) ענליו ןיא ךונחה דעו

 ן1591 .106 טרָאװ .(ז"ּפרּת ירשּת

 ןוכ עװיטוקצזקע רעד ןוכ טײקיטעט:סטכירַאּב

 זומּת טײצ רעד רַאפ) ענליװ ןיא ףךּונחה דעו

 {15601 .106 טרָאװ .(ז"ּפרּת ירשּת---ו"ּפרּת

 ןוכ גנולּפירקרַאפ-ןכַארּפש .סקַאמ ,שַאכרַאב

 115611 .6 .ןילָאװ .דניק ןשידיי

 "למואל רפס תיּב ןוא רדח רעד .ג ,קילּבוּב
 =רע רעלַאנָאיצַאנ רענעפורעג ױזַא רעד ןגעוול

 =סנעצעל יד ;21 ,20 דעש געװ"וא .4גנויצ

 רעד ןגעװ} .םוטנעדוי רענַאקירעמַא ןוּכ עגַארפ

 11503-1565) .78 וָאנ לּבט"די |טנגוי רעשידיי

 הּורּפַא רעד ,קירעּבױּב יײנ ּפמעק .ע ,רעװַאכוּב

 1156: .6 גױא שז"ָאמ .רעדניק עשידיא רַאפ

 תויתוא יד ןופ רהיא טלָאז .ר"ד .י ,ןַאּפכוּב

 רעדניק סגנוריאודַארג עטשרע ידל ןעּפעש חֹּכ

 .ףהּנּתמ ַא עלוש:סקלָאפ ןָאזעניד :קעי רעד ןופ

 א ) .30 טקָא טלצװ"דיי

 צריא יזינַאגרָא:לש 'די יד .נ ,שיוּבסקוּב

 -(,ןטקַאפ ןוא ןרעפיצ)) ןטלַאטשנַא ןוא ןעגנולײטּפָא

 115661 .29--13 יז 1 ןּבעל ןוא לוש

 =רעהּביק ןוא עירָאטַאנַאס.םעדצמ יד ,ש ,רעּביּב

 --99 " 6--8 דניק .ןישעזדעימ ןיא עינָאלָאק

 1671 : ר

 בקצי תיּב .וָאנַאדרָאי ןיא טײּברַא רעד יב

71 2 1561 

 ייא ןיא ןעטנעדוטס עשידיא יד ,י ,יקסווַאכיּב

 1159 .99 קלָאפ"די .ןעילַאט

 עדנערידוטש שידיא יד ,ר"ד .ןבואר ,קנַאלּב
 ,טלַא יד סעצװעצסָאנָאדעיּבָאּפ עיײג יד ןוא דנעגוי

 --995 יז 7 קוצ .עגַארפ ענעטלָאשרַאפ עיינ

7. 115701 

 |+} דנואװ רענעפָא רעד ײּב .מ ,ןײטשָאלּב
 ןגּפװ} .((ןעריטוקסיד םוצ} {ןע'נושרג ןּב רעפטנע

 14571) .20 טְקָא טרָאװ"דיי |גנואיצרעד רעשידיי

 גנוהיצהע רעשידיא ןופ גנַאפנָא .לאומש ,םולּב
 5781 ,7 ּבצפ שז"ָאמ .קרָאי=וינ ןיא

 ,ךוניח ןיא טנעמעלע -קיע סלַא תויחצנ ,ילא ןּב
 5721 עט
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 ןוהטעג טעּפע זומ סע ,ףרַאד סע .מ ,ךורּב ןּב

 יה ןופ עגַארּפ רעטגָאטהעװעגנָא רעד וצ ,ןערצוו
 צעד טצ"דיי .גנוהיצרעד רעדניק רעשידיא רעג

9 1574 

 .טנצ ןַא ."ןלושלטימ עשידײ, יד .לאירבג ןֹּב
 ן1575) ,ן2 לּבװ"זעמ .םיוברעדעצ .ד 'ה םעד רעפ

 =רַא ענרעּדָאמ ןוא תונעט עשײ'נלטּב .ןוש רג=ןּב

 טרָאװ"דיי ןגנואיצרעד רעשידי ןגעװ} .ןעטנצמוג

 .שיאײטרַאּפ רעדָא ,עשידיא:לַאנָאיצַאנ 9 .וװָאנ

 {1577--15761 .9 טקָא ?גנואיצרעד עשיטסיאעטַא

 רענײמעגלַא רעד ןיא עלעגניר ןיא .יצרפ=ןּב

 =ָאװ |ןלוש עכעלטלעװ-שידײ יד ןגעװ)} .טײק

 1 :/- ס'ז 6 ךאװ"ניל

 :העל יחרזמ יד ןופ ץנערעפנָאק יד .א ,ןויצ-ןּב
 1791 .15 י"נ טש"וא .רער

 יא רערהעל רעשידיא רעד .א ,רעטכַאּבַאעּב

 :רע רעשידיא ןיא ןערָאטקַאפ טּפיוה יד ןופ רענ

 1580 ,21 טפעס טלעװ"דיי ,4גנוהיצ

 -לוש רעד ןופ ןּכַאגפױא ,ח .,ינַאװזַארּפזעּב

 1581 ,20 לויּב"ּברַא .גנוטלַאװרַאפ |

 ןעשידיא םעד ןעגעװל לָאמַא ךָאנ ,ןוימד לעּב
 ןעליוּפ ןיא ןעלוש עשידיא ןעגצוו ,ללכּב ןעזעוו לושי
 {15521 .7 ץרעמ שז"ָאמ .(טרפּב

 -ָאיצַאנ רעד ןופ טַארגָארּפ ,לארשי ,דניקלעּב
 ,לארשי ץרא ןיא רפס תירק עלוש יוּב-רעקַא רעלַאג

 עי 1 .13 טקָא דָא"דענצק

 םידרפס יד יב גנוהיצרע ידיא יד .מ ,רעגרעּב

 |15541 .40 קלָאפ"דיי .אקיסקעמ ןיא

 גָאט .ןעלוש םכילע םולש יד ןופ הוצמ:רּב יד

 |15581 .30 צעד

 המשג יד םורַא ףמַאק רעד .,ד ,ה ,רעדָארּב

 5561 .17 צעד דוי ,דניק ןופ

 רעמילשורי יד .ר"ד .באז יכדרמ ,ָאדיורּב
 טלצװ רעד ןיא גנולעטש רהיא ןוא טעטיזרעווינוא
 {15571 .| ּפַא לּבט"ָאל .רוטלוק

 ןײג רימָאל ,ה ,ןַאמורּב
 .8 יז 1 ןילָאװ ןלושלטימ רעשידייו

 :1672 צז ,החמש ,יקסוװַאטסירּב

 ַא ןגעוו} .רעטײװ
1551 

11589( 

 םיבוט םוי רעדניק .ןימינּב ,יקציװָאטסע רֹּב

 .(ןנירטש עקידהּכונח ךָאנ) (ןלוש עשידיי יד ןיא)

 ןָא ןוא טכער טימ לוש ַא 120 צעד גָאט'ליװ

 ,26 װָאנ ,(עירָאטידױא:ןרעטלצ ןַא ןופ} טכער
 ן1591- 5901

 :געװ ַאֹל רעדניק ערעײא טעװעטַאר 2 ,ג--ג

 .דָאּפ .(ןרעטלע עשידַײ רעלַאיּב פד וצ גנוד

 וי .1 ןּבעל רעיסַאל

 ןיא סרעפלעהַאּב ןופ ןעפיט ,ןָאעל ,ּבעילטַאג
 יא ןעטלַא םעד ןופ ךעלטעלּב .םירדח עטלַא יד
 131 ,20 גיוא וורָאפ .ןעּבעל ןעשיד

 רעשידיי רעד ןוא לוש עשידי יד .א ,ּבמַאלָאג
 .(ל"ײמ .ג רבה םעֶד רעפטנע ןַא רעּבײרש

 .(טכיזרעּביא} רַאנימעס רָאי ףניפ 1122 לּב"טיל

 ןופ זָאלסױרַא םוצ 19--8 יז 2 ןּבעל ןוא לוש

 .10 ּבעפ גָאט"ליװ .רַאנימעס-רערעל ןשידיי
18941--1596 

 .יסרעווינוא .צשיאערּבעה יד .ּבַא ,גרעּבדלָאג
 4 .23 גױא שז"ָאמ .טעט

 עשיאַײטרַאּפמוא ערעזנוא .ט .ּב ,גרעּבדלָאג

 סקלָאפ םכילט םולש םעד ןופ ןײּפמַאק םוצ .ןעלוש

 ןיא גי רעשידיא ַא 120 צעד גָאט .טוטיטסניא
 יד ןעגעװ טכירעג ןופ סולשַאּב םעד ֹוצ .עדענעק

 רעשילגנע , רעזנוא רַאפ ;4 ּבעפ .ןעלוש עשידיא

 יַאמ ."וויירד רוטְלוק ,,.םעיײנ םעד ןעגציו ."טנעגוי
: 15951--1900 

 .וש רעזנוא טימ סע טלַאה יװ .ש ,ןײטשדלַאג
 ."די |ןעניטנע לאוי רעפטנע ןַא| ?גנוגעװַאּב ןעל

 ן19011 .8--6 *ז 2 ּברַא

 םעלּבָארּפ יד ןעזײל וצ יװ ,י .ד ,רעטלָאג
 ."ריי .טדָאטש רעזנוא ןיא גנוהיצרע רעשידיא ןופ
 ן19021 .2 טקָא טלעוו

 ןוא לושלטימ 'דיא רעקסניװד .ר"ד ,ז ,ןידרַָאג

 .10 גא מירפ .טנעמַאטרַאּפעד 'דליּב 'דיא רעד

1021 

 ןיא גנוגעװַאּב לוש עשידיא יד ,מ ,ץילטיג

 ן19031 .03--96 יז 4 ןגעװ"דַא .עטיל

 ."לוש רָאנכעשװָאּפ, רעד םורַא .תוקפס ,לג
 ן19051 .47 לּבװ*דצש

 ןשיאירּבעה ןופ גנינעפערעד יד ,יבצ ,ל--ג
 ן1906) .4 טקָא מירפ ."הרומה , טוטיטסניא-לּבערפ
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 =סקלָאּכ רעשידיי רעד ןיא גנַאזעג .י ,ןײטשטַאלג

 1967 .114--ן12 יז 2 לושינ .לוש

 -רוטלוק עשידיא ןופ בױהנָא רעטוג ַא .א ,ץנַאלג
 יד ןופ ןַײּפמַאק םעד וצ ,קרָאיײװינ ןיא טיײקגיטעט

 קַאּב וצ ןעלוש-גניר רעטײּברַא עשיאײטרַאּפמוא

 גָאט .ןעסַאלק יד ןיא רעדניק 1000 עײנ ןעמ

 .סעלוש עשידיא ןופ גנוגינײארַאפ ;28 טקָא

 {1909 -10031 .19 ץרענ

 רעזנוא -ץלָאטש רעזנוא .לָאטַאנַא ,גרעּבלעג

 ףמַאק-רוטלוק ,לוש רעשידי רעד ןגעוו! .טפנוקוצ

 ,31 טקָא שז"דיי ןןלױּפ ןיא ףמַאקנכַאדּפש ןוא

 |1910| .3 װָאנ

 םעײנ ןופ לעװש ןכױא .י ,א ,יקסנעזדַארג

 ן1911| .12 גױ: רוק"װָא .רָאיײלוש

 .עלושלטימ עשיטעטש עשידיא רעגיר .סנארג

 1911 .14 יז (לּבט"א) קירּב

 טנײה"זירַאּפ .גנוהיצרע עשידיא .וו ,ןַאטסַארג
 ן1913) .7 טקָא

 עטכישצג יד .םיבשוּת רעֶקָאּבולג עּפורג ַא
 .5 װָאנ גַאט"ליװ .עיזַאנמיג-"תוּברּת ,, ַא ןופ

141} 

 רעד ןעגעװ טרָאװ ַא .בקעי ,יקציװָאגולד
 סקלָאפ) גנוהיצרעד רעשידיא רעגיה ןופ עגַארפ

 ן1915| .23 צעד טצ*דיי .(ענוּבירט

 -לוש ײּב ןענעײל ןגעװ עטעקנַא ןַא .א ,קשמד

 .ַארעטיל עשידײ ;46--42 'ז | לוש"נ .רעדניק

 :עפנָאק רֹעשיגָאגַאדעּפ רעד וצ .לוש ןיא רוט

 ןיא 'צעד ןטס:23 םעד ךיז טנפע סָאװ ,ץנער

 ןראפ 'ךוּב שידײ ןײמ, 123 לּב"טיל .עשרַאװ

 בקעי ןוא ןַאדשזַאק .ש .ח ןופ רָאינרעל ןט2

 .192) עשרַאװ ?עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ .טַאּפ

 רעד ןיא רעּבײרש ןגעװ ךָאנ ;129--125 יז 6

 סעיטַאמָאטסערכ עשידײ עײנ ;196 .לוש רעשידיי

 ןרַאפ--רעדניק-:רּבַאיטקא--1 .דנַאּברַאפןטַאר ןיא

 ןופ ןטנַאסרוק יד ךרוד 'גפיונוצ ,רָאינרעל ןטשרע

 'דער רעד רעטנוא ,םוקינכעטדעּפ-די רעקסנימ

 .סעוויר .ש ,יקסװָאקשימ .ל ,קָאטשמלָאה .כ ןוֿפ

 ןרַאפ -- רעדניק:רּבַאיטקָא--2 .1922 עװקסָאמ

 :ספליה ,טעּברַא ןוא ליּפש---.3 .רָאינרעל ןטײװצ

 .יּפס .א .טפעה רעט:| ,רָאינרעל ןט:1 ןרַאפ ךוּב

 ןוא ליּפש--.4 .1923 ,וועיק ,עגיל:רוטלוק ,קַאװ

 עשירַארעטיל .טנגוי--.9 .טכעה רעט.2---טעּברַא

 +א8 .לושסטעּברַא רעד רַאפ ךוּבספליה ,גנולמַאז

 יז 107 .1976 ,װעיק ,עגיל:רוטלוק ,קַאװיּפס

 .101 .לוש רעזנוא ןוא םכילע:םולש ;359--4

1921--1916( 

 1921 8449 עז --

 .?8 טּפעס שו"ָאמ .גנוהיצרע עשידיא .ד ,קורד

 {19בְו

 ,לעװער ןיא עיזַאנמיג עשידיא יד .ה ,קורד
 שי | .13 ּבעפ מירפ

 ,לוש רעײנ רעד וצ ןגעװ יד ףַא .לֵא ,ֹוַא--ה

 ,1924 8--1 'נ לַאנרושז-שעדיוכ רעשיגָאגַאדעּפ

 --92 יז 3--2 גימ ןרעטש .י 1925 2--1 4
 ן1955| 6

 ןעגצװ טסנרע רימ ןענײמ .א ,ןַאמלעדנַאה
 ."דיי .(גנוהיצרע עשידיא ןעגעװ} הרוּת תחמש
 {195) ,1 טקָא טלעװ

 'פָארּפ רעכטנע ןַא .ר"ד .בקעי ,ןַאמפַא;

 ךַארּפשסטכיררעטנוא רעד ןגעװ} .רעוושרענטנעצ

 ןדנַאלטעל ןיא רעדניק עשידי רַאפ ןלוׂש יד ןיא

 |1927| .10 צעד מירפ

 *ז } לּבװ"זעמ .לוש רעזדנוא רַאפ ,י ,ןרָאה
3 1925 

 =יא עשידיא עלַאינרעּבוג רעלמָאה .י ,רענטוה

 ="דא .רערעל עשלטעטש רַאפ ןסרוק סגנוטיײרגרעּב
 ן19-91 .25--91 יז 4 ןגעװ

 :עגיטכיו רעּבָא ערעװש ַא .םייח ,ץיוריה

 .(גנוגעװַאּב סגנוהיצרע רעד וצ}  עּבַאגפוא

 ן1920| ,19 יַאמ שז"ָאמ

 ןשידיײ ןיא גנויצרעד עשדיפ יד .ב ,רעלעה

 ,23--98 'ז 2 ןּבעל ןוא לוש .רַאנימעס-רערעל
 ן1931|

 טצ"דיי .גנוהיצרע רעשידיא ןעגעוו .ַאיסוז ,להָאו

 (19321 26 בַאי
 רעדניק ערעזנוצ ןעלָאז סָאװ .ר"ד .א ,דלַאװ
 ן1935| ,14 ּפַא לּבט"ד" ?ןענרעל

 .ןלוש דעטעּברַא יד ןופ !םרָאפצר יד .פ ,דלַאװ
 עי | .6 ןָאפ עטױר

 רעו ךױ טפַאש יזא יװ .ל .י ,ןַאמלהָאװ
 {19:9) .19 װָאנ מָאמ .טעטזרעװינוא רעמילשורי
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 .שידי יד ןגעװ} .רימ ןוא ײז .א ,ן--פלָאװ
 ן1956) ,17 צעד ןּבצל"נילָאװ |סעיזַאנניג עשיליופ

 ןוא -- טפַאשטריװדנַאל .2 .ש ,יקסרַאינּפַאװ

 רעשידיא רעד ןיא טעּביַא עכעלצונ -טּכַאשלעזעג

 .(ז"רק רעלָאּפואירַאמ ןופ ןציטָאנ} לוש:ספרָאד

 1 .33---30 יז ןגעוו"דא

 ?ןזעװ.לוש ןשידי רעזנוא טימ רימ ןטלַאה יװ
 .ָא .ש .י .צ ןופ רַאטערקעס רעד טגָאז סָאװע
 ן1935) ,124 לּב"טיל ,{טַאּפ בקעי 'ח

 ןעלוש עשידיא .טַאטוּפעד .בקעי ,יקסדַאגיוװ

 ּבעפ טנײה ,טנַאק רענליװ ןוכ ןּברוח רעד ןוא
3: 1029 

 .יִּבֹי סרעקַאר עשיהי ,ןָאעל ,דלעפנעזעיוו
 ן1940} .16 יאמ ווילק טלעוװו"דיי .םואעל

 גָאט .תובישי רענַאקירעמַא יד .ק ,ןַאמטייװ -

 :יצרע רעשיאערּבעה טימ סע טלַאה ואװ ;9 ץרעמ
 ןעצנַאג םעד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ?עקירעמַא ןיא גנוה
 וצ ;22 ּבעפ .עקירעכַא ןיא דומיל ןעשיאערּבעה
 .,קרָאיײוינ ןיא גנוהיצרע רעשידיא ןופ עגַארפ רעד

 1943--19411 2 טאב

 .ןזעוװ:לוש שידיײ-טשינ ןוא שידִי ,13 ,ּב--נייוו

 ן1934} .34 ךָאװ"נילָאװ

 .יא ןיא ןעדָאטעמ .םהרבא ךורּב ,ּבױרניײװ

 טקָא טלעװ"דיי .טכיררעטנוא ןעזעיגילער ןעשיד

5. 2 1941 

 ס'ניטנע לאוי וצ) געװ רעזנוא .ש ,ןַאמסייוו

 ידַאר-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ן'תועט יד, לעקיטרַא

 ן9--5 יז 9 ּברַא/דיי .('גנוגעװַאּב לוש רעלַאק

 ןופ טײקגיטעט רעּביא לַאּפיצנירּפ ןופ טכירַאּב

 ,גנולמַאזרַאפ רעכילרהצי ייּב טנעײלעג .ןעלושסקלָאּפ

 רַאפ גנואיצרעד יד ;22 װָאנ ,21 טקָא דָא"ױענעק

 ן1945--1919) ,4 'ז 9 לּבװ"דַאנַאק .טפנוקוצ רעד

 ןיא לוש עכילטלעװ:שידיא יד .9 ,רענליװ

 ן1949) .19 ,14 טש"ּברַא"רפ .ןעליױּפ

 ןרעפיצ ןופ טכיל ןיא ןזעװ-לוש רענליוו רעד
 .1926--27 רָאי-לוש ןופ ּבױהנָא םוצ .ןטקַאפ ןוא

 {1950} .18 טּפעס ליװ טַײצ

 ?יצ רע 'ל טייקכילגעמ ןוא ןעליװ .2 ,אטערעוו

 {19511 .7 טקָא טלעװ"דיי .(ןעמעלּבָארּפ סגניק

 .ָאק ךונח עשיסקָאדָאטרָא-ןײמעגלַא עטשרע 1

 .,01 טרָאװ |טכירַאּב רעונעג} .ענליװ ןיא ץנערעּכ
1955 

 :ןשלוש עלענָציסּצּפָארּפ עשידיא ,דוד ,ַאצינשואַאז

 -=4 יז 14 לּבװ"צָאלװ .ןעלושלעטימ עשידיא ןוא
3. {195} 

 רעד וצ| ,טײקיטליגכַײלג עכילדצש .ה ,קגכַאז

 צעד טצ"דיי |רעדניק יד ןופ גנואיצרע רעשידיי
2 19541 

 9551 2345 צז ,א ,יקצערַאז

 ןכ םַארגָארּפ .א ,קַאװיּפס -- .א ,יקצערַאז

 2 דא ,(טקעיָארּפ} םוקינכעטדעּפ רַאפ שידיא

 | 1561 .30--43 'ז 4 ןגעװ

 ;=-7 ,ב--!

 .54 לּבװ

 "דעש .ןעמעלּבָארּפ לוש עשידוי .
571 

 -רעד וצ} .ןעטלעוו ײװצ .ברה ,א ,ןייטשרעּבליז
 װָאנ טרָאװ"דיי |גנואיצרעד רעשידיי ןופ עגַארּכ
19. 1551 

 ןופ בצמ רעכילטכער:שידירוי רעד ,ז ,ןַאמגניז

 ן19591 ,2 יז 92 טרָאװ .ןזעװ-לוש ןשיטקָאדָאטרָא

 רעד וצ} ןעועװ לוש רעזנוא .בקעי ,רעּפיז

 1901 .9 ּברַא"דיי ,(עיסוקסיד

 .4יז 27 טלעװיּברַא .לוש רעזנוא רַאפ .לבּברז
1911 

 ןושל ןוא סּפמעקירעמוז .וװ ,יקסניטַאּבַאשז

 ן1962| .26 ילוי שז"ָאמ .שדוק

 .גנוהיצרע רעשידיא ןופ געװ רעד ." ,ןיקייח

 ן19:51 .29 יַאמ גָאט .עדענעק ןיא

 .נוא ןיא םידומל רקיצ יד .ש .,יקסוַאליּפַאט
 ן19641 .09 טרָאװ .ןלוש ערעז

 ךונחה דעו זּכרמ ןופ טכירַאּב-סטייקיטעט

 ן"ט זיּב זומּת ה"י ןופ טַײצ רעד רַאפ אנליווּב

 {19951 .4 יז 191 טרָאװ .ו"ּכרּת לולא

 .,דנַאלסור ןיא רעדניק עשידוי .לאינד ,ינרַאשט
 ןוא םַײה רעד ןיא ןעמוקעּב יז סָאװ גנוהיצרע יד
 {1959) ,25 יַאמ לּבּב"נ .ןעלוש ערעײז ןיא

 :ףניפ םוצ .ןדײשַאּב זיא טעּברַא ,ליאַאכיִמ ,ָאי
 עיצַאזינַאגרָא-לוש 'רטנעצ רעד ןוּכ ַײליּבוי ןקירָאי
 ןגפו :3 ּפַא מירפ .דנַאלטצל ןיא
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 ןּבעל ןוא לוש .גנוגעװַאּב-לוש רעד ןופ תֹועידי
 ן1965} .26--23 ײז 1

 ןיא בוט םוי רוטלוק רעשידיא ַא .א ,סלעדוי

 גָאט .(רַאנימעס רערהעל ןיא םויס רעד) ענליװ
 סך :22 פול

 טימ ךערּפשעג ַא .זירַאּפ ןיא גנוהיצרע עשידיא

 טנײה"זירַאּפ .טדַאטשנעזַײא ר"ד ,רעניּבַאר-רעּבָא

 {1ְ1970 .10 טקָא

 ַא ןופל ָאירעטנַא ןיא לוש םרַאפ עשידיא יד

 ן1971} .10 טקָא טרָאװ"דיי .{,רושָארּב

 .עלּפ עטצעל .ןלױּפ ןיא טעּברַא-לוש עשידיי יד

 ן1972| .2 ּבעפ טצ"פ .ָא ,ש .י ןופ גנוצײז רַאנ

 .גָאק-ןַאיַאר רעקסירּב .עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי
 31 .84--83 יז 1 לוש"נ .ץנערעפ

 לוש"נ .םויס רעטשרע .רַאנימעס-רערעל רעשידיי

 |1974) .99--52 יז 1

 =םויס רעט:1 .ענליװ רַאנימעס-רערעל רעשידיי
 {1575| .21 ּבעפ גָאט"ליו ,1026 יּבעפ 19 בוט:םוי

 ַא רַאפ ףמַאק רעד ןוא ןזעװ-לוש עשידיי סָאד

 עלסינַאטס ןגרָאמ .ךַארּפש רעטומ רעד ףױא לוש
 ן1971 .6 ז 4

 *ליו .דנַאלטעל ןיא גנּוגעװַאּב-לש עשידיי יד

 יו ,20 נַאי גָאט

 ,ןרעפיצ ןיא--ןליוּפ ןיא ןזעװ:לופ עשידיי סָאד

 ן1972| ,8--4 'ז 27 טלצװיּברַא

 ןיא לוש רעשידיא רעד רַאפ ףיַאק .ק ,ןטקי

 {1979) . .0 ץרעמ קלָאפ ,דנַאלטסצ

 םעלעכ טש"וא .רָאי לוש םעיינ ןופ געט יד ןיא .ך
52. 1501 

 רעזנוא ןיא ןּפָארט רערעטיּב ַא .ש ,ןַאזַאכ

 ןופ גנונפערע רעד וצ ןסקעלפצר'} .רעכעּב-החמש

 |1951) .7 ןילָאװ ,(עשרַאװ ןיא זױה ןשימעדַאקַא

 לוש רעשידי רעד ןופ רעױּב יד .י ,רענרומכ

 ן1952| .24 צעד טצ"פ .סורג רעזנוא--

 לּבװ"דעש .לוש עשיאערּבעה ַא ןעפַאשעג .ג .ל
4. 1953 

 .ןלױּפ ןיא לוש עשידיא יד .ע ,ַאיַאקסװַאדנַאל

 {1954} ,89--84 יז 2--1 ןגעװ'דא

 ,עשיטעטש רעגיר .וו ,ידלָאטרעּב --יקצַאל
 / ןגפ59 .17 טקָא מירפ .לושלטימ עשידיא

 .14דנַאל"אפ ,םרָאפער סגנוחיצרש .ףסוי ,ױל
1961 

 ור ןיא ץצזעג.לוש עײנ סָאד .מ ,ןַאמרעּביל
 1951 .4 ּבעפ שז"ָאמ .ןעדיא יד ןוא עינעמ

 .18 לויּב'ברפ .רערעל רעזנוא .א ,קַאװטיל
1955} 

 םעד וצ} ךײפ וצ געװ ןפױא .א ,ןיווטיל
 .(צקירעמַא ןיא םעלּבָארּפ סגנואיצרעד ןשידיא

 ?גיא ןייז ןערָאלרַאפ טָאה סָאװ טרָאװ ַא {21 לוָק

 רעזעיגילער ַא ןגעו עיסוקסיד רעד וצ} .טלַאה

 יז 8 י'נ טש"ּברַא"דיי ןלוש רעכעלטלעװ ןוא
 ן1990--19591 .,7

 .ָאס רעד ןיא ױּב לוש רעשידיא .מ ,ןַאטיװעל

 ןופ *רעכַאה, ןרַאפ וװירּב ַא} קילּבוּפער טעװ
 :לדיא עײנ יד ;31---45 'ז 9 רעמַאה .{וָאקרַאכ
 .115--49 'ז 4 .ַאניַארקוא:טעװָאס ןיא לוש עש

 .עניארקוא ןיא ןלושטעּברַא עשידיא ץענ יד }
 ן1993--19911 ,0 גיוא עסערּכ

 ערעזנוא ןקיש רימ ןקלָאז ןיהואװ .ח ,ןיוועל
 טּפעס ליװ טַײצ ,(רָאי לוש םעײנ םוצ} רעדניק
513 1994 

 ןיא טּפַאשנעטנעדוטס עשידיא יד ,י ,ןיוועל
 ן1995} ,26 גױא מירפ .טעטיסרעווינוא ןשיװטיל

 ףמַאק םעד ןעגעװ תמא רעד .בקעי ,ןיוועל
 .4 ,8 גַאי גָאט .ןעלֹוש גניר רעטײּברַא יד םורַא

 ן1998

 .ינוא עשיאערּבעה רהָאי 8 .לאפר ,ןיקמעל

 .10 ינוי דָא"דענעק ,4 יַאמ רוק"דיי .טעטיזרעוו

171 

 רעגיה רעד ןּופ ןעגנוכײרגרעד יד .ַא ,רערעל
 וי } .23 לּבװ"זעמ ,לוש-:סקלָאפ רעשידיי

 עשידיא יד ןיא ךָאװ הכונח יד .ַא ,רערהעל
 ן19991 .13 צעד דָא"דענעק .ןלוש:סקלָאפ

 צלַאמרָאנ עטשרע| .לוש:םײה יד ,ל ,רערהעל

 יז 6 פא ןעקירעמַא ןיא לושסקלָאּפ עשידיי

 טש"ּברַא"רפ .לוש עשידיא צנרעדָאמ יד 8

 ןק601--000} ,14 ,ן5 ,12 ,11 10 80 7?

 6 כי
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 יוש סקלָאּפ צשידיא רעיפלעדַאליפ ,מ ,רערעל
 ."ךיי .טײקגיטעט רעײנ רַאּפ ְךח ןענעפצ ןעל

 {20021 / 8 טּפצס טלצװ

 :ַאק-סגנודליּב ןלַארטנעצ ןּוכ טעּברַא רָאי ַא .מ
 120031 .9 יַאמ גָאט"ליװ .ק .ּב .צ טעטימ

 {טכירַאּב| .גנוגעװַאּב ןלוש רעזנוא ןיא .8 .מ

 12004} .27--26 יז 8 י"ב טש"ּברַא דיי

 ןּבעל"נ ?עיזַאנמיג עשידיא ַא סָאװרַאפ .ר .מ

 {209 .20 גיוא

 0061 2305 צז .י ,וָאדיגַאמ

 רעדניק ערעזנוא ןופ גנואיצרעד יד ,ּב ,רעזָאמ

 א עשיאײטרַאּפמוא יד ןופ ךָאװ-לוש רעד וצק -

 ןופ ןמז םעײנ םוצ ;22 טקָא ײרפ .(ןלוש .ר

 |2005--9007| .4 פױא .ןלוש עשידיא יד

 .שידײ ןיא סענעמַאזקע:ערוטַאמ
 ,81 יַאמ

 גָאט"ליוו
 ן20091

 .ףרָאד ןשידיא ןיא גנואיוּב.לוש ,מ ,ןַאגַאקַאמ

 ן2010| .2 'ז 7 רעױּפ"דיי

 עשייצלטסניק עשידיא רעוװציק .ּב . ,יקסנירַאמ

 2011 .} גױא עסערּפ .לוש עלענָאיסעּפָארּפ

 *רַאיד ןעכערּבוצ וצ טכוז רעװ .א ,ןָאסירַאמ

 .עג רעטצעל רעד ןעגעװ ?ןעלהוש גניר רעטַײּב

 װרָאפ .ןעלהוש גניר רעטַײּברַא יד ןיא סינעהעש

 גניר .ּברַא יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ םוצ ;10 ּבעצפ

 סידירק רעד ;11--10 יז 254 רעקצװ .ןעלוש
 "םולש יד ;220 .ןעלוש גניר רעטעּברַא יד ןיא

 גניר .ּברַא יד ןוכ רהָאפנעמַאװצ ן'פױא עגַארּפ
 .{2015--20121 .8--4 'ז 287 .ןעלוש

 'ז 4 רעמַא'ד .ןלֹוש עשידַײ יד ,לדוי ,קרַאמ

16-2. 7 
 ןגעװ} .תֹוחוּכ ענעגַײא טימ .ר"ד .א ,ינודקומ

 ן2017 ,14 װָאנ שז*ָאמ |עקירעמַא ןיא ןלוש עשידיי

 :לוש ךצלטלעװ-שידײ רעזנוא ,ןמחנ ,ליזיימ

 .01 .רעקימעדַאקַא צרעזנוא ;121 לּב'טיל .ןזעװ
 ן2019--2015) :

 ןפ090} 5 צז ,דֹוד ,רעײמ

 =ַארעטיל רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא ,1 ,רערימ

 .ַאדעּפ ,"לוש רעיינ רעד וצ ןגעװ יד ףױא,) רוט

 יז 2 לוש'נ .(עװקסָאמ ,לַאנרושז שדוח רעשיגָאג

,103--10 

 רעדניק ,'ךַאלעגײװצ עדנעילּבג .מ ,דמלמ
 ןיא ןעלושקלַאפ עשידיא יד ןופ 'גסורַא ,לַאנרושז

 יַאמ טלצװ"דיי .1026 ,יַאמ ,8 'נ .לָאערטנַאמ

 ףױא טהור סָאװ הללק יד} טַײקגיטליגכײלג 0

 ;10 טקָא .(ַאקירעמַא ןיא ןעּבעל ןעשידיא םעד
 טײּברַא ןַײ? ךרוד טדצר סָאװ דניק ןופ המשנ יד

 .(טײּברַא רעדניק ןופ גנולעטשסיוא רעד ןצגעוו}

 ןעגצװק הימ יד טנױלעג ךיז טָאה'ס ;19 װָאנ

 טרהיפצגכרוד ןענײז סָאװ ןעטרעצנָאק הּכונח יד

 צעד .(ןעלושסקלָאפ עגיה ןעּבױ יד ןיא ןערָאװעג
 ן2025--052} ' 9

 ן2021)

 "ברַא .רערעל ןופ לָאר יד .8 ,יקסװַאכַאנעמ
 יו .7--6 *ז 27 טלעװ

 רעּביא סצומש רעטושּפ ַא .ףסֹוי ,ןָאסלעדנעמ
 טײהנעועװּפָא יד סָאװ וצ .צגַארפ רעגיטכיוװ ַא

 .ןעההיפרעד זנֹוא טצװ גנוהיצרע רעשידיא ַא ןופ

 71 .80 װָאנ טצ"דיי

 =ןטַאטסעטַא רעדַא ןלוש-לטימ ,ׁש ,ןָאסלעדנעמ
 א .28 ילוי טצ"פ .ךעלמערק

 ןופ 'גסױרַא "ךַאלצגײװצ עדנצילּב, .ק ,רמרמ
 ,(צדצנעק) לָאערטנָאמ ,ןלוש-סקלָאּפ עשידיא יד
 רעטעּברַא עשידיא יד }27 ינוי ײרפ .1926 יַאמ
 ן2030--029 .26 טְקָא ,ןלוש

 ,19 ּבעפ טצ"פ ."ןּבעל ןוא לוש , רעטײנַאּב רעד .נ
0211 

 .9פ ,קיװַָאנ

 .28 טּפעס יירּפ
 ?ןלוש עשידיא יד טױּב סע רעװ

0321 

 דײ*דַאנַאק .גנוהיצרע עשידיא ןעגעװ לָאמַאכָאנ
 331 .1 טקָא

 קילּבָאּפ יד זנוא רַאפ גונעג יא .ׁש .,רעגינ

 ןוא לוש עשידיא יד ;25 ,17 טּפעס גָאט ?לוקס

 עלַא ןענָאק 115 טּפעס ,עקירעמַא ןיא רעוט ערהיא

 ּבעפ .רעדניק ערעײז רַאפ לוש ןייא ןעּבַאה ןעדיא
:5 20341--2036) 

 .ב ָארַּפ סינוהיצרצ ערעזנוא.ַא ,רּתסֹנ

 ערעזנוא ;17 פ"ַאֿפ .(המדקה םוקמּב) ןעמעל -

 .18 .רערעל

 =ָאס ןיא טציא טרידוטש רעװ .ר"ד .א ,ןינָאס

 ןוא ץנעגילעטניא עשידיא עײג יד ?דנַאלסור-טצוו

 ן2025--571

 6ןוככ



 עדנערידוטש

 ,12 ּפַא

 גָאט .דנַאלסור*טעװָאס ןיא דנעגוי

2039 

 עגַארפ רעד וצ ?געוו רעד זיא רעכלעוו ,3 -- ס---

 ,226 רעשט טצי"ּברַא .לוש רעשידיי רעזדנוא ןוכ
401 

 רעד ןופ געװ רענרעד רעד .י* .ש ,יקצינּפוטס

 ייא רָאי ירד ;3 טקָא מירפ .עלוש רעשידיא

 דנַאּברַאפ ןופ טכירַאּב םוצ} טעּברַאיוּבפוא עשיד
 ן2045--2041) ,9 טקָא .4"?טרָא ,

 לוש"נ ,עיּכַארגָאעג ףױא סםַארגָארּפ ופ עמעכס

 31 ,00--99 יז 1

 :רוטיּבַא רעשיאערּבעה רעטשרע .ר"ד .א ,לַאגעס

 רעשיאצרּבעה רעד ןופ םויס ןטשרע ןגעװ) טנעי

 |20:4| .17 טּפעס מירפ .(עגיר ןיא עיזַאנמיג

 "1 .ןירערעל רעגנוי ַא ןופ ןציטָאנ .ס ,ש--ס

 ן20151 .92--91 *ז 2 לוש

 טקָא מירפ .קלָאפ ןרַאפ לושכױה ַא .ה ,ןידע
1 2041 

 יא רעד וצ תונעט עטסעיינ יד ,ןָאעל ,עּבלע

 5047 ,06 ּבעפ גָאט .לוש:סקלָאפ רעשיד

 :ַאר:לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ן'תועט יד .י ,ןיטנע

 --11 יז 2 ּברַא'די .גנוגעװַאּב לוש רעלַאקיד
5. 2041 

 ן20491 *49 עֶז --

 *עדיא ײרד ןשיװצ ףמַאק ַא ,אנכש ,ןײטשּפע

 יד ןיא ןשינעעשעג עטצעל יד ןגעװ'} סעיגָאלָא

 ,44--4' יז 2 רעמַאה .(ןלוש-";ניר:רעטעּברַא,
ׂ 2501 

 .תיּב יד ײּב) גרעּב ןעשיװצ ,ּב .א ,ןַאמרעקע

 12 ,2 װָאנ דוי .(ךוזַאּב ַא ףױא רעדניק בקעי

 ?ןעלוש עשיטסישידוי יד ןעציטש רימ ןעגעמ יצ
 ן2092--2021| ,20 צצד

 .לוח ידומל ןוא שדוק ידומל ,1 ,ןײטשקע

 יװ) םיגשומ עײנ טימ ןעמענ עײנ ;99 טרָאװ

 .95 טרָאװ .(ךונח :רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןייז לָאז
2054--90521 

 .עװ} !ןעכערּברַאפ ַא ,ןיזנוא ןַא .ש ,גרעּבדרע

 רעד ףױא גרעּבניוג םַײח ןופ *השרד , רעד ןעג

 ןענרעל ןעגעװ) 4םירומה תדוגַא ןופ ןָאשנעװנָאק

 .(ס'הרוּת-דומלּת ןוא ןעלהוש ןיא טעטױציגילער

 ן2055 .20 טֿפצמ לּבט"דיי

 +לוש ןטשרע ןופ ןַאלפ-ןרעל רעד .בקעי ,טַאּפ

 -סטעּברַא רעטרירטנעצנָאק .המדקה עניילק ַא .רָאי

 .,םישדח }0 רַאפ ןטיּבעג-ןרעל עלַא רעּביא ןַאלּפ

 051 .10--1 ? 1 לוש'נ

 רעט:! רעד ןופ ןעלקַאכַאס .ש ,קינטַאלַאּפ
 +יא ןופ ץנערעפנָאק רעשידָאטעמ רעשידנעלסורלַא

 .יצרעד רעלַאיצַאס ןופ טיּבעג ןפַא רעוט עשיד
 {20571 .3--8 יז 2--} ןגעװ"דא .גנוא

 רעד וצ) !קירוצ טשינ ,סיוארָאפ .דוד ,יקסניּפ

 ,4 ּברַא"די ;(עגַארפ-לוש רעד ןעגעו עיסוקסיד
0531 

 רעד ךָאננ רעטײװ סָאװ .ג ,רעכַאמרעדולּפ
 ךיא גנוטַארַאּב-לוש רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטצעל

 =םַארגָארּפ ןגעװ ;{9 טּפעס גָאט"ליװ .(ענליװ

 --129 יז 2 לוש"נ .דומיל:שידײ ןופ טקעיָארּפ

 רעקיסַאלק: רעד ןיא ףיסאהיגח רעד 8
 .5 טְקָא גָאט"ליװ ,?ןײטשרעּפוק .ד , לוש:סקלָאפ

|2059--2061 

 !דיא 'רטנעצ יד ןוכ טעטימָאק ןופ םונעלּפ

 ן20691 ,7 ווָאנ מירפ ,(דנַאלטצל) עיצַאזינַאגרָא-לוש

 עשידיא ַא עקַאט טריטסױקע ,ש ,ןיקשורטעּפ

 ן20651 ,18 יַאמ גָאט ?םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא

 ןיא קיטקַארּפ ןוא עירָאעט ,רשֲא ,ןַאמלרעּפ
 .ענעדירפוצמוא ןוא ענעדירפוצ .ןזעװלוש ןשידיי

 {2024} .14--7 יז 2 קנַאדעג רעיײרּכ

 .רע ןוא רערהעל רעד .םֹולש ,רעטומלרעּפ
 =ירהעי גיצכעז ס'רעקַאר עשוהי דובּכלל רעהיצ

 ן2065) .16 יַאמ ווילק טלעװ"דיי .((םואעליּבוי ןעג

 ,י ,רעגַארּפ

 ,9 װָאנ מירפ

 1 1 0 ,ןליוּפ ןיא ןלֹוש *בקעי:תיּב , יד

 ן0661

 ,רָאפנעמַאװע ?וש ןטסקעז ןופ ןלָאקָאטָארּפ
 לט .16--17 ליּב"ּברַא

 פטכײל רעגיטסײג רעזנוא .שזניא ,ג ,רעקשארּפ

 *רעווינוא רעמילשורי) םיפוצה רה ן'פיוא םרוט

 ן2065| ,} ּפַא לּבטיָאל ,(טעטיס

 292 טָאה גניר רעטעּברַא רעד סָאװרַאפ (1

 "ד זיא סָאװ (2 .(8--1 'ז) ןלוש עשידיא טנפע

 .נוצעזסיוא (2 .(2--9 'ז) ?לוש גניר רעטעּברַא

 -+רַא .(8--9 ') לוש גניר .ּברַא רעד ןגעג ןעג

 ן20691 י"ב ,לוש גניר רעטעּב

2 



 ערַאנעלּפ יד .ןזעװ:לוש ןכעלטלעװ:שידַי ןֹופ

 .עיצַאזינַאגרָא-לוש 'דיי רעד ןופ גנוציז

 ..20 טקָא
 טצ"פ
0701 

 .עלּפ ןופ טכירַאּב} עיצַאזינַאגרָא לוש רעד ןוֿפ
 ןקס711 .19 גױא מירפ .(םונ

 "וװָאכָארַאּב רעּב , ןײרַאפ-טגנודליב יּברַא םנופ

 רָאינרעל עטסקעז סָאד טקידנערַאֿפ) ץיװָאנרעשט

 טצ"ברַא ,("ןויצ ילעופ, עלוׂש ּברעװעג רעד ןופ
 2072 ,214 רעשט -

 גנודליּב רעשינכעטפָארּפ ןגעװ ,לעַארסי ,סקופ
 .4 טּפעס סעמע .טנגוי רעשידיא רעד ןש ווצ

 ןפס731

 ןיא גנוהיצרע עשידיצ יד .קחצי ,ןַאמלעגייפ
 0741 0 .)'גױצ שז"דיי .עדַאנַאק

 .מיג עשידיא יד ןענעפע ןּופ טקַא רעכעלרעייפ
 ן20751 ,12 ווָאנ ןּבעל'נ .(קַאטסילַאיּב ןיא) עיזַאנ

 גנואיוּב-לוש ןופ ןגַארפ עטקיטײװעגנָא .ר ,שיפ

 .84--29 'ז 9 ןגעװ"דא .ףרָאד ןשידיא ןיא

2076 

 :ניק .ר .ַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ,2 ,ןַאמשיפ

 ןפס77} ,24 יַאמ ירפ .דנַאלװילק ןיא ןלוש רעד-

 ,שידיא ןוא םימותי תיּב רעד .י ,ןַאמדלעפ
 {20751 4 קירפַא

 .ַארג רעד ןגעװ} .רערעל עשידיא עײנ גיצרעפ
 ןוא רַאנימעס:רערעל ןשידײ םעד ְךיִפ גנוציאוד
 ינוי גָאט {גניר-רעטעּברַא ןוכ רַאנימעס-רערעל
7, 0791 

 ןופ עדָאטעמ ןוא םַארגָארּפ יד .צ .מ ,קנַארפ

 .הרוּת דומלּת וינעװע קװונָארּב רעד

 ,22 גיוא

 עז" ךלי

|2050{ 

 טצ'פ ,רדסּכ טסקַאװ ןלוש עשידײ לָאצ יד
 יי : ,19 טּפצס

 ַא} רָאינרעל ןופ ןעלקַאכַאס .ר .א ,גייווצ

 טעּברַא עשיגָאגַאדעּפ יד .(קסּבעטיװ ןופ- ווילפ

 ן?059} ,42 -33 יז 4 ןגעװ"דא ,לוש רעד ןיא

 "נעמַאזוצ רעשימעדַאקַא רעשידײ רעט52 רעד

 ן2035) ,21 ,22 ,21 נַאי טצ"פ ,ןלוּפ ןיא רָאפ

 ןיא רעוט רוטלוק יד ןופ רַאפנעפַאװצ רעד

 ,20 טּפעס מירפ ,(טכירַאּב) תוכולמ עשיטלַאּב לז -
 41 .8 טקָא

 ףשטירד} .ןלוש םכילע םולש ןופ רָאּפנעמַאווצ

 ן'טּפעס ןט:12 ןיֵא ןט.11 םעד -- רָאפנעמַאזוצ

 } -051 .17 טּפעס יירפ

 .-ןגעװ} ."טינ טליװ רהיא יצ ,טליװ רהיא *צח

 רעד ןיא רעדניק עשידיײ רַאפ ןלוש עטַארַאּפעס

 |2056} .5 ּבעפ דָא"דענעק ןקעּביװק ץניװָארּפ

 .טשטעװק ךוש רעד ואװ ,ןנחלא ,ןילטײצ
 ןיא שידי רַאפ ןרעטלע יד ןֹוּכ ףמַאק םעד וצ|

 .10 צעד סקצ"שרַאװ |ןלוש *ענכעשוװוָאּפ , יד
0571 

 .ןײלַא ךיז ןופ ןעפילטנַא סָאד .ללה ,ןילטייצ
 ךיא טלָאװ עטעקנַא'נַא רַאפ סָאװ 3 טקָא מָאמ

 .8 טּפעס |ןזעװ.לוש ןשידיײ ןגעװ} .טכַאמעג
2081--059 

 ןיא טנעמָאמ סגנואיצרע רעד .א ,סוטַאניצניצ

 ן2090} ,15 טּפעס ליװ טײצ .לוש רעשידי רעד

 י"זעמ .לוש-לטימ צשידײ יד ,דוד ,טיוּברעדעצ

 0911 ,5 יז 10 ,2 יז 7 לּבװ

 םעד ןגעקטנַא .ּפָארּפ .8 ,רעװשרענטנעצ

 .ָארּפ םוצ ןעגנוקרעמַאּב עקיניא} לכש ןכײלג

 .19 צעד מירפ .4?ןלוש םיטועמ,, יד ןגעװ טקעי
0921 

 רַאנימעס-רערעל רעשידיא רהָאי רעטנהעצ
 31 ,10 ּברַא'דיי

 ) גױא ןּבעל"נ .עיזַאנמיג עשידיא ַא .ּפ ,ק

 ן2099--2094) ,5 צעד .טצּברַא:לוש רָאי ןעצ ךָאנ

 .רעדניק רַאפ ספמעק רעמוז ,ףסוי ,ןַאהַאק
 ן2091 , ,92 טט"ּברא" רפ

 .עגַארפ רעלעוטקא ןַא ןגעװ ,ש .ה ,ןַאדשנַאק

 בוט-םוי רעד ;1 נַאי טצ'פ |ןלוש ?ענכעשװָאּפ }

 רעשיגטגַאדעּפ רעד וצ} טפַאשרערעל רעזנוא ןופ

 ילוש רעזנוא ןופ ןגַארפ ;17 צעד .(ץנערעפנַאק

 יז סָאװ יד וצ ;73--95 'ז 2 לוש"נ .טעּברַא

 ןופ ןטנעװלַאסּבַא יד וצ) ןעמוקעג טשרע ןענ

 לַאנימעט-רערעל ןשידיי ןופ זָאלסױרַא ןטשרע

 .14--19 *ז ? ןּבעל ןוא לוש .(ענליװ ןיא
 ן2100--20971

 .ןלוש גניר רעטעּברַא יד םורַא ףכַאק רעד
 ן21011 .4--)3 */ }| טראו'-פ
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 ּפמעק .לוש ןוא ּפמעק .םייח ,שטיװָארָאטנַאק

 1211 .י"ב ,ףעויפ

 {51021 19 צז ---

 .יל רָעכיּב םעד רימ ןרילוגער יװ ,ל ,לענַאק
 רעטגצהָאנ רעד וצ) ?רעדניק ערעזנוא ןופ ןענע
 -ַאב ןפױא קעטָאילּביּב רעדניק רעד ןופ גנונעפצ
 עשידיא יד ;31 טקָא ןּבעל"נ .(טַאװכ .י ןופ ןעמ
 =מיג עשידיא יד ןופ גנונעפע רעד וצ) עדזַאנמיג
 |2109--2103| .ן9 װָאנ .(קָאטסילַאיּב ןיא עיזַאנ

 :רוטלוק עלעוטקַא רעּביא ,רעטלַא ,ענזיצַאק
 יז 159 לּב"טיל .סעיטַאמָאטסערכ טרעזנוא ,ןגַארפ

56--577. 2101 

 ="ליוו ,טנעדוטס ןשידיי ןרַאפ סָאטַאּפ רעד .ס--ק

 06 .8 טְלָא גָאט

 רעד ןופ לַאפכרוד רעד .םירפא ,ןַאלּפַאק

 30 בנַאי שז'ָאמ .עלוש רעלַאקידַארלַאנָאיצַאנ

 9 ץרעמ .גנוגעװַאּב-לוש סלַא לצַארזיא גנָאי

 =ירק רעד ;12 טקָא ,ךונח רעד ןוא רערעל רעד

 ן2111--2105| ,5 טקָא .ס'הרוּת דומלּת יד ןיא סי

 -רַאפ -ערעל רעשידיא רעד ,הקבר ,ןַאלּפַאק
 ײרפ ,(ןליצ עניײז ןוא טײקיטכיװ ןייז) דנַאּב
 ן2112| .} ינוי

 ..ניק עשידיא ןוא סלהוקס ,דרַאנרעּב ,ץטַאק

 ,רעטנָאלּפ רענדָאמ ַא -- לַאערטנָאמ ןיא רעד

 1121 .) צעד ורָאפ

 2114 3762 ץז .רעטלַא ,ענזיצַאק

 דניק:שידיא ןַא סָאװרַאפ .ַאדײא ,לעמעק

 טלעװ"דיי .לוש רעשידיא ַא ןיא ןענרעל ףרַאד

 יא | .26 יגי

 ןיא שינצטנעק-טפַאשלעועג .לטָאמ ,קַאילגורק
 .26--21 *ז 4 ןגעװ"דא .לוש רעשלטעטש רעד

1161 

 ַא .ח ,רעגורק
 .24 טקָא דָא"דצנעק ,לַאצרטנָאמ

 ןיא ןעטנעדוטס רַאפ הבישי

31171} 

 ןופ ּבױהנָא םוצ} לוש עײג יד .ל .ה ,יורק
 5111 .2 יז 9 לּבװ"זעמ .{,רָאיילוש

 רעכעלטלעוװ:שידײ ַא ןגעװ .ה ,ץרַאהניױרק
 .6 ןּבעל רעסַאילדָאּפ .עלַאיצ ןיא לוש-סקלָאפ

21191} 

 ןוא ןערענַאיסימ יד .ר"ד ,לארשי ,ילאינרק
 לּבט"די .לארשי ץרא ןיא עגַארּפ סגנוהיצרעד יד
 ן2120 .26 טּפצס

 ,טנװַא, רעד ןופ םוצליּבוי ןקירָאי 28 םוצ .ַא ,ר
 ענליוװ ןיא "ץרּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפױא לוש
 ן2121} .22 ּפַא טצ'פ
 צשידיא ענרעלָאמ יד .לארשי ,שטיװָאניּבַאר
 =+ ןקול2 2 ּבעפ דָא'דענעק .ןעלוש

 .6 ןעּפ .ןלוש צרעזנוא ןיא שידיי ,קחצי ,עזָאר
 ן2131

 .ץנצרעפנָאק רערעל א ןעגעװ .א ,םױּבנעזָאר
 . ,"ריי .רָערעל עשיאיירּבעה יד וצ רעטרעװ רָאּפ ַא
 1 ,13 טקָא טרָאװ
 .סקלָאפ רעשיריא רעד .ר"ד .8 ,רלעפנעזָאר
 ן?1751 ,14 טְקָא םירפ .ענװָאק ןיא טעטיסרעווינוא
 ץרא ןיא *ןעקילּבוּפער רעדניק, ,ש ,דלעפנעזָאר
 .(ןעשבצמ עגידעּבעל טימ ןעטנעמירעּפסקע)} לארשי
 ןלנ261 .8 יז 35 קלָאפ'דײ
 .טעּברַא ןייז ןוא רערעל רעזנוא .א .י ,שטנַאר
 ןוא ָאי ןעוט ןרעטלע ערעזנוא סָאװ 412 לויּב"ּברַא
 .24 טְקַא ײרפ .רעדניק ערעײז רַאפ טינ ןעוט

211--2125} 
 .ױט ענעלַאפעגרעדנַאנופ .ר"ד .לארשי ,ןיּבור
 ןופ סנַאנָאזער ןכעלטפַאשלעזעג םוצ סעּפע .ןרע
 ,27 לַארטש .ןלױּפ ןיא לוש 'די רענרעדָאמ רעד

11 
 .סגנוהיצרע רעד וצ .ןערעטלע ,השמ ,ןיּבור
 20 .8 יז 49 טש"װַא .(עגַארּפ
 ןצ .ןענרעל ןעמ זומ הרוּת ,ה ,צ ,ןייטשניּבור
 שיאושזד, רעד ןופ םואעליּבוי ןעגירהָאי:פ םעד
 ן21211 .21 וָאנ גָאט ,"ןָאשײאיטָאסַא ןָאשייקוידע

 .צפנָאקלוש רעד ןופ עגַארפ יד ,מ ,ןַאמזיור
 ן21521 .1 טְקָא עסערּפ .(ענוּבירט סקלָאפ) ץנער

 .צַאנ ןופ ןלוש:קלָאפ צשידיא יד ,ב .ןיקוויר
 טלפרו"דיי .עיפלעדַאליפ ןיא דנַאּברַאפ 'ּברַא 'נָאי
 .17 טקָא

 .10495 צז .םהרבַא ,ןעזײר

 סת(1

 ן21241

 יד ןגעװ) ןוחצנ רעטשרע רעד ,ןמלז ,ןעזייר ש *
 ןיא רַאנימעס.רערעל ןשידי ןיא סענעמַאזקע
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 .18 צעפ מירפ ,97--06 יז 92 לּב"טיל .(ענליוו
51251} 

 רעשידנצלסורלַא רעט:1 רעד ןופ סעיצולָאזער
 --1 ןגעוו"דא ,ץנערעפנָאק רעשידָאטצמ רעשידיא

 3361 .96--59 יז 2

 יד טימ טעּצרַא ןופ װאורּפ ַא .- ,קינימער

 ןופ ןעמָאנ ןפַא לוש רעציניו עט:3} ןרעטלע

 |3157) .88--96 יז 3 ןגעוװ"דא .(יקסוועשטניװ .מ

 .ךעלטפַאשלעזעג .ש ,יקסנַאירּב ,.י ,קינימער

 ןופ .לוש רעשידיא רעד ןיא טעּברַא טכעלצונ

 לוש:וואורּפ רעט-3 רעציניוו ןופ גנורַאפרעד רעד

 --1 ןגעװ"דא .יקסוװעשטניוװ .מ ןופ ןעמָאנ ןּכַא
 2151 .87--42 יז 2

 ןּופ ײליּבו ּרעקירָאי 100 רעד .מ קה

 {1391 .28 ילוי ןּבעל"נ .הרות דומלּת

 -סגנויצרעד יד רעּביא ריצַאּפש ַא .2ב ,ש--ר

 טצ"פ .ענימג רעװעשרַאװ רעד ןופ ןטלַאטשנצ

 ן21401 .4 צצד

 יד} קיטילָאּפילוש עשידי  רעניװָאקוּב .א .ש
 =נורעדָאפ עשירַאטצלָארּפ --- .עיניל עכעלרעגריּב

 |21411 .216 רעשט טציּברַא .(ןעג

 וצ} קירוצ רָאי 23 טימ .ריד .צ ,דַאּבַאש
 :טּגװָא רענליו רעטשרע רעד ןופ עטכישעג רעד
 ערעזדנוא רַאַפ טכער ;19 ּפַא גָאט"ליװ .(ןלוש
 ן2143--2142| ,7--6 יז } קנַאדעג רעיירכ .ןלוש

 =לוש עשיאערּבעה סָאד .ר"ד .הוח ,ָאריּפַאש

 ינוי דָא'דענעק ,דנַאלסוריָאטַאּפרַאק ןיא ןעזעוו
 ן21441 :5

 :קנַאּב טעּברַא לוש רעזנוא זיא .ׁש ,ָאריּפַאש

 -דייּב רעד 114--10 *ז2 י"נ טש"ּברַא"דיי .טָאר

 .23 ּברַא"דיי .גנוגעװַאּב-ןעלוש רצזנוא ןופ טעשז
 ן5146--2145)

 ,.לארשי-ץרא ןיא ןעלוש:סגנוריגצר .ש ,ץרַאװש

 |-137} .25 טקָא טלצװ"דַי

 גניגעװעּב בקצי תיּב יד .ריאמ ,ןַאמצּרַאװש

 ןעטלַאהעג טַארצּפער} גנולקיװטנַא רהיא ןוא

 =וש בקצי-תיּב עלַא ןופ ץנערעפנַאק ןָאיַאר  ןכיוא

 .2 28 דעש גצװ"וא .עשַאלדָאּפ ןיא זעל
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 סָאװ ןלוש יד ןגעװ טכירַאּפַא) .ןיטעלוּב לוש

 ײרַא ןלַאנַאיצַאנ:שידי ןופ ןטלַאהעגפױא ןרעװ
 ןעקירעמַא ץנַאג רעּביא דנַאּברַאפ.רעטעּב

 .29--23 יז } י'נ טש"'ּברַא

 "לי

 ן2139|

 {150} .{סײנ .(טעּביַא-לוש רעד ןיא) !ךיז טקינ

 ץרא ןיא ךונח רעד סױא טעז יװ .א ,קרַאטש

 2151 .106 טרָאװ .לארשי

 .יארַאפ ,עטיל ןוכ ןטסישידײ .ַא ,רעוטלוש

 .לוש רעזנוא ןופ ךַאװ רעד ףױא .ןייטש --

 2151 .1 קעװיַאל

 =עג ענײז ןיא רעקַאר עשוהי .ףסוי ,ַאריּפש

 -"דיי .(ןענרעל ײז ןופ ןעק ןעמ סָאװ} ןעכערּפש

 {2153) .16 יַאמ ווילק טלעװ

 גנודליּבלושרעסיוא 4

 יעג ,גנוטיײצ עקיגָאטנײא .סעצַארָאהמַא סא

 עיצולָאװער לַארװעּפ ,גָאט-ןעירפ םעד טעמדיװ
 ןוכ לַײטּפָא ,פלַאגַאקיל .ענומָאק-רע?וירַאּפ ןוא

 דליּבנַאקלָאפ םַאּב .ּב .ּב .א .צ דליּבטילָאּפ.טּפוה

 ז 13 .עגיל רוטלוק :װעיק .ר .ר .ס .וא ןופ

 15154) .יק 20 .יזקלצ 0

 ּבולק:רעטעּברַא רעד ,סקַאמ ,טדַאטשנזייַא

 דליּבטילָאּפטּפױה .4קידָאטעמ ןוא עיצַאזינַאנרָאל

 ,ס .פ .ס .ר דליּבמָאקלַאּפ ןופ 'טּפָא עשידיא--

 .'ר 1 .יז 151 .ְךוּב ןוא לוש :עװקסַאמ .ר

 2155 .4 טלצװ"ר ,ןָאגַאקַאמ .מ

 ,מ !גפױנוצ ,ענעסקַאװרעד רַאפ סייּבפעלַא
 -סײװ ןיא גנודליּב רַאפ טַאירַאסימַאקלָאפ .רעדָאה
 -עכולעמ :קסנימ .רעלקפיואטילָאּפטּפױה ,דנַאלסור

 .'זקע 2000 .יז 104 .דנַאלסורסַײװ ןכ גַאלרַאפ
 ן51561 .יק 8

 -סקלָאפ רעשידי רעגרעדַאמ סרענילרעּב ר"ד
 :ןעגנולײטּפָא עכײר סקעז טימ רעלעטשנוװירּב

 /} .הירּב:טסַײרט ׁ/ ...װירּב-סגנוסירגַאּב
 .י"ַא ,שטיװַארָאטנַאק :עשרַאװ .וירּב עשירחוס
 =צ"גרַאפ עט28 .עיפַארגָאטרָא עײנ} ,יז 7

 -ילַאק טימ עגַאלפױא עטרעטעּברַאּפ ןוא עטרעס
 ן5157| ןעינַאי3

 :נעפירּב-ס'קלַאפ רעשידוי רעײנ ס'נייטש:רעּב

 ןוא רעגנַאפנָא ריפ ףירּב ןופ ןרעטסומ .רעלצטש

 .ײב ַא טימ ..,ןעסצרעטניא עלַא ריּפ ...עטױרג

 .נצכירּב רעשיכַארגילַאק רעשידי רעד צעגאל

 בו



 :ז אשצ1,261 .ןימיּש :אשרַאװ .,.רטלטמש
 ן2155)

 -רָאקרניק יד ףליה יצ .עקטָאנ ,זיוהנייוו

 -רישט, ןופ קעטָאילּביּב .סעיגעלָאקדער ןוא ןזיירק

 עט:1 :קסנימ .עירעס עשירעגָאיּפ ?ַאנעמז ַאיַאנָאװ

 5 .הקצ 3086 ,185 5 32 .יירעקורד:עכולעמ
 591 .'ק

 .ןעגנוזעלטילָאּפ עשיגוימָאק .וו ,יקסנאגריוו=

 "ןעצ :עװקסַאמ .טפעה עט:|  .ןינָאמ ,ד שידיא

 :9 .פ ןופ רעקלעכ יד רַאפ גַאלרַאפ רעלַארט

 20 40 בײ 5

 ן2160} .30 צידרַאװג עגנוי ,יה

 ןוא-לוש .ײמרַא עכעלטלעװלַא רעזנוא ,וו ,כיל
 יעגיל:רוטלוק :וװעיק .16 *נ קעטָאילּביּב:ןרענָאיּפ

 ן5161) ײק 90 .יזקצ 9000 .י 1

 =ןרענָאיּפ ןוא:לוש .םייהרעדניא רענָאיּפ רעד --

 יֵק 18 .יזקע 3000 .יז 26 .17 'ג קצטָאילביּב
21651) 

 ?ערויא קינײװ רַאפ ךוּבנרעל ,ףור סנינעל

 ,ןַאמרעגניז :רערעל עּפורג ַא ןופ .לײט {|} .עקיד

 .בוא .יקסניװַאר ,קַאילגורק ,ןַאמרעניײפ ,ןַאיּפַאס

 :בַאדײמ .מ ןוא רָאטנַאק .י ןופ 'דער רעד רעט

 =ַאפלַאנַא ןרידיוװקיל וצ 'מָאק 'ניַארקואלַא .יקס

 :רַאק {-| 'ז 223 ,עגיל:רוטלוק :װעיק .םזיטעּב

 ן21621 "ר 1,20 .יזקצ 10,000 .עט

 םעד טימ רעלצעטשנעפעירּב סנַײטשָאלּב רעיינ

 . ןוא עטקורדעג ,רערהצל:ןָאגרַאשז .ןעממַאזוצ סקנּפ

 ...גנורהיפפיוא ןוא ַאטעקיטע ...ףצירּב ענעּבירשעג

 טסַאפרעפ לַײהט רעיפ ןיא

 .נ .ש .ח רעללעטשטפירש ןופ 'דער יד רעטנוא

 --5144 .י"ָא ,דלָאגנילײצ ןרהא 'ר :אשרַאװ
 5161 .ז 8

 :פלָאװ טױל ,ןלושטילָאּפ רַאפ ערוויאטילַאּפ
 ,וועיק .לַײט } .א .א שטיװריה--ַאניקצולס ,ןָאס

 .יר 1,6) .יזקע 3009 ,יז 234 .עגיל:רוטלוק
2151 

 :ַאּפ ןופ ןלוש:טָאטש עלַאמרָאנ רַאפ סַארגַארּפ

 ןוכ ערוויאטילָאּפ ןופ ןלוש רַאפ ןוא ערוויאטיל

 רָאי:ןרעל רַאפ עפוטש רעט:2 רעד ןופ .פ .י .ק

 א (ּב) .ּפ .ק .ק .צ ּפָארּפטיגַא 19260--7

 .'ק 10 .יזקע 600 .'ז 53 .עגיל:רוטלוק :ועיק
61 

 .ןעללעװק עיײנ ךָאנ

 .דנעלסורלַא רעטשרע רעד ןופ סעיצולַאזער

 -עוט ןופ ץנערעפנָאק רעשידָאטעמ רעשידיא רעש
 טװקסָאמ) גנואיצרעד רעלַאיצָאס ןופ טיּבעג ןפַצ
 לײטּפַאדיא :עװקסָאמ .(10260 טרַאמ 20-20

 יז 22 .ר .ס ,פ .ס .ר ןופ דליּבמָאקלָאפ םַאּב
 167 .יק 8 .יזקע 0

 ךָאנ} לטיּפַאק ײנ ַא .ר"ד יּב ,טַאטשנזייא

 .39 טלעװ"ּברַא .(ץנערעּכנָאק רוטלוק רעד
 ן51651 :

 רעד וצ'} גָאלשרָאפ רעטערקנָאק ַא ." ,ןוקַא

 .(ץניװָארּפ רעד ןיא טעּברַא רוטלוק ןגעװ עגַארפ
 ן21691 .1 ןעּפ

 {2170} .10 סַײנ .סערגנָאק-רוטלוק רעד ,ג

 ןוכ גנואיצרעד-לזיײרק רעד ןגעװ .א ,ּבמָאלָאג
 ַא ןופ ןעקנַאדעג עקינײא}ל טנגוי רעשידי רעד
 ן201| ,3 וָאנ גָאט"ליװ .(רערעל

 -הצרפ .ןַײא ךיז טײּברַא סע .צ .ב ,גרעּבדלַאג

 ינוי גָאט .גנוגעװַאּב רוטלוק רעד ןופ ןסורג עכיל
9. : |2175} 

 טעּפש טינ ךָאנ רעּבַא ,רעטעּפש יה ,גרעּבדלָאג

 ףַא גנודליּב טסּבלעז ןגעװ עגַארּפ רעד וצ}

 1 .11 טּפצס רֹּבַאיטקֶא .(שידי

 .רַא רוטלוק עשיטסילַאנָאיצַאר ,הבוי ,יקסדָארַאג

 ן2171 .607--61 יז ינוי---יַאמ רעמַא"ד .טעּב

 ןנעלפ} 15: עז .ר"ד .םַארטרעּב ,ףלואוו

 .48:טש"װַא .ןעניײארַאפ רוטלוק עשידיא יד ,ישל
5171 

 ,ר"ד .ש ,דמלמ
 ןוא גנוהיצרצ'ל

 ןעּבַאגפױא:רוטלוק ערעזנוא

 .8 יז 18 קלָאפ'די .4ןעסיוו
 ןלע7ד1

 רעד ןוא ןעגינעגרַאפ רעתמא רעד ,ש ,רעגינ

 מירפ ,/ ּבצפ גָאט .רעכיּב ןופ ןעצונ רעתמא

 ,14 ץרעמ גָאט ?ןענעײל ןעמ לָאז סָאװ ;כ ץרענ
 ן2180--205} -.,14 ּבעפ .ןענעײל וצ יװ ;?)

 ,22 װָאנ גָאט'ליוװ .גיּבליװ רָאי יײװצ .םרמע
 ן5151}

 רעד ןופ וטפױא "שײנ ַא .אנכש ,ןײטשּפע
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 טּפעס ײרפ .גנוגעװַאּב רעטעּברַא רֿפשידיא ישקנילי

6 215 

 רעשידיי רעד ןופ ץנערעּכנָאק רוטלוק עטשרע יד
 סײנ ,(טכירַאּב) עטיל ןיא טּפַאשלעזעג:סגנֹודליּב
-5. : : 2131 

 .=טסּבלעז ןופ ןגעװ יד .ר"ד .הרֹוהי ,ןַאמּפיוק

 |2154) .23---29 1 (לּבט"א) עמיטש טנגוי ,גגודליב-

 =יא ןופ ץגערעפנָאק:זירק רעציניװ עט: ,י .ּר

 יבוי ןט:7--4'} רעוט-סגנודליּב א רוטלוק עשיד

 ן5155) .60--83 יז 8 ןגעו'דא ,(רָאי 6

 ,ץנערעפנָאק-רוטלוק עשידיי ַא .ע ,םולּבלעגניר
 עג } .18 טקָא גָאט"ליװ-

 רעגייטשסנבעל 9

 -ַאֹּב עתמא ןַא ,לטעטש ַא םעניײא ןיא .ז ,רוטרַא

 .ָאטעילעפ ַא יװ ךיז טנעײל סָאװ ,גנובײרש

 קז ,28 ,26 װָאנ טצ"פ

 ןוא ןעדיא ןשיװצ תונותח .ּבַא ,גרעּבדלָאג
 יב צזײר ןַײמ ןופ} ירטנָאק רעד ןיא ןעטסירקי

 יו } ן1927--ףוס) ,52 ּברַאפ .(לעכ

 גָאט .ןערעינַאמ עשידיא .צ .ּב ,גרעּבדלַאג
 |2159| ,12 ילוי-

 ןטנעיצַאּפ עשידיא .ר"ד .ז ,ןידרַאג

 יד ;ן| ּפַא מירפ .(רעדײרַאּב--ןטנעיצַאּפ) ןּפ י ט-

 ,20 ּפַא .הלוח ןשידײ ןופ ךַארּפש עכַײר
 ן9191--51901 3

 =יצ ןעגָארטעג ןעּבָאה ןעשנעמ .א ,רעדזרַאג

 .רעדַײלק ןעגָארטעג ןעּבָאה ײז יװ רעהירפ גנור

 ףױא רָאה סמעדוט ,סענילָאנירק ;19 צעד װרָאפ

 =הנושמ ,עדליװ) רע'םינּפ יד ףױא סעטַאל ,ּכצק יד

 ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ייּב רעדײלק ןוא סעדָאמ עגיד

 7193 2191 , צעד .+ ןעטייצ עגילָאמַא ןיא ןעוועג-

 :טָאּבוס, יד ןעשיװצ הּכונח .ירֹוא ,ךילקילג
 |21941 .) צעד מָאמ ."טעקינ

 .ַאפ עשיזצניכ סָאד .ר"ד ,דרַאכיר ,םלעהליוו
 1519 .27 װָאנ גָאט .ןעּבעל-ןעילימ

 .ןעיניסיּבַא ןיא ןעּבעל ןעילימַאפ סָאד ,ד ,ןינול

 ן219) ,5 טּפעס מי"מ-

 ענעדישרַאּפ יװ ,ןושמש ,רעלדנעהרעדע?י

 ,12 טפעס ווְרָאפ ."םכילע םולש, ןעגָאז רעקלעפ
 ן2197}

 ןיא הנותח עשידיי עקילָאמַא זַא .השמ ,רערעל
 {2198| .894--9302 יז ליפ"דיי .םעלעכ

 טטייוו ןיא ןצדדיא ,ףסוי ,סעצשַאגרַאמ
 .ןעדיא עשיקרעט יד יײּב םיגהנמ-הנותח ,רצ דנצ ל

 עשידרפס יד יב םיגהנמ-ןעטױט ;3 נַאי שזָאמ

 עשידרפס יד ײּב םיגהנמ רעױרט ;10 גַאי .ןעדיא

 יד יב םיגהנמ-ןעּבױלגרעּבַא ;17 נַאי .ןעדיא

 יב האופר--"עימומ , 124 נַאי .ןעדיא עשידרפס

 תואופר ןוא תולוגס 131 נַאי ,ןעדיא עשידרפס יד

 ."ַאקלודניא, צניילק יד ;9 ּבצפ .ןעדיא עשיקרעט ייּב
 ישנעמ ;14 ּבעפ ."ַאקלודניא עסיורג יד ;7 ּבעפ

 .18 ינוי .טָאג ןעטכעלש םוצ תונּברק עכיל
207--21991 

 יד זַא יװ ,םילשורי ןיא חסּפ .ר .א ,יכאלמ
 םעד ןעװַארּפ סעדנײמעג עשידיא ענעדישרַאפ
 יא עצרַאװש יד ײּב חספ ;31 ץרעמ גָאט .רדס
 ן2209--208 9 ץרעמ לּבט"דיי ,ןעד

 יב צינָאמערעצ *רהיפניײרַא , יד .ל ,ווָאליַאמַאס
 -רעטנוא ןעװ ,עקירפַא ןיא קלָאפ ןעשינַאיטירגצנ ַא

 טקָא גָאט .טילמיעג ןערעװ םירוחּב ענעסקַאװעג

 ײז .רעקלעפ  "'װ ןופ םיגהנמ עװַאקישט 6

 =וצסוא ידּכ רעמינּפ ערעייז ןסדיײנשוצ ךיז ןעזָאל

 ן2911--2210 . ,9 װָאנ ,ןהעש ןהעז

 :ַארַאמ יד ייּב םיבוט םימי .ר'ד .םוחנ ,ץשולס
 2121 .(תוּכוס) לּבטוי"גימ ,ןענ

 "בייה ןיא תונותח עטשימעג .ר"ד .מ ,ןָאזניּבָאר
 2131 .ֿפ ץרעמ לּבפ"נ .דנַאלסור ןעגיט

 ,16 יז 2 זעג"פ .םיגהנמ עכעלדעש ,ל .ש
41 

 ,טסע דיא ַא ײזַא יװ .לאומש ,רעמעווש
 5511 .97 ,96 ,95 סיװ"דַײ"ּביּב

 גהנמ רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ ,םייח ,סיוש

 ן5161 .17 טּפעס מָאמ"דָארג .תורּפּכ ןגָאלש ןופ

 עגַארפנעיורפ 0

 לקנַאי ןופ !גפיונוצ {ךוּבלמַאז} טרַאֿפ רעטכַא

 .ב .ּפ .ק .ק .צ םַאֹּב לײטּפָאנעױרּפ .קישטנעּבור

 7/ .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ

 ן2517) ,יק 80 .יזקצ 2020 .יז

19 



 :ַאיציניא רעד דרוד 'גסױרַא ,ןירעטעּברַא יד

 :םילשורי .ןעיורפ-רעטעּברַא עּפורג ַא ןופ וויט

 2211 .ז 6

 :נָאק רעד וצ םרָאפטַאלּפ .יֹורפ רעטעּבױַא יד

 .לארשי-ץרא ןיא סנירעטעּברַא יד ןוכ ץנערעפ

 ײטרַאּפ *ּברַא עקידלארשי:ץרא ; ביבא-?ּת---ופי
 5549 .רעטסַאיּפ 1/2 .'ז 16 .(צ"עוּפ)

 רעד) װצעטנַאי:ספמַאק רעזנוא .ס ,רענפַאה

 =שרוּב .ז שידיא .(גָאט=ןעױרפ !נומַאק נרעטניא

 רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'ירטנעצ :עװקסָאמ .ןיײט

 |2220| יק 20 .יז 23 .ר .ס .ס' .פ ןופ

 טצּברַאַאּב .ןסיוו ןפרַאד ןעיורפ רימ סָאװ

 יגלַא :עשרַאװ .ךעלדנױרפ ימע טױל שטײד ןופ

 2221 .יז 32 .יּפָאָאק-יּברַא

 ןיא ןירעטעּברַא עשידיא יד .םהרּבַא ,ןיוועל
 רַאּפ עיצַאזינַאגרַא-ןעיורפ רעד ןופ .לארשי ץרא
 .'ז 56 :קרַאי=ינ .לארשי ץרא ןיא תוצולח יד

 ,טנעס 5

 2222 ,19 צצד שזיָאמ ,קינרעיװ ץרּכ

 סנרעטעּברַא יד ןופ טכער יד .ס .א ,ַאניגילַאק
 =ָאילּביּב ענײלק .ר .ס .ס .פ ןיא סעטרעיוּפ ןּוא

 -עמ :קסנימ .עטרעױּפ ןוא ןרעטעּברַא ןוכ קעט

 5000 .יז 82 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ-עכול

 ן253) ײק 253 .'קצ

 לײטנָא ריא ןוא ורפ עדנטעּברַא יד .ל ,לָארק
 ןופ קעטָאילּביּב ענילק .עיצַארעּפָאָאק רעד ןיא
 =רַאפ-עכולעמ ;קסנימ .עטרעױּפ ןוא ןרעטעּברַא

 .יזקע 5000 ,יז 42 .דנַאלסורסײוװ ןופ גַאל

 2241 אק 52

8 

 .בָארּפ עלַאיצָאס סָאד .ר"ד .ש ,טדַאטשנעזיײַא

 לארשי ץרא ןיא ױרּכ רעטײּברַא רעד ןופ םעל
 יד ןופ ץנערעפנָאק סעדנַאל רעטירד רעד וצל
 'ז 8 קוצ .(ביבא לּת ןיא סנירעטײּברַא עשידיא

3--404, 2555 

 רַאפ ,סערגנָאק ןעױרפ ַא .א .י ,שטיװָאלרעּב
 ןעױרפ רעד) דײר סָאמ ןײנ ןהָא רעּבָא ,ןעױרּפ

 {2256} .4 לוי וװרָאפ .(זירַאּפ ןיא סערגנָאק

 ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא רעד .לחר ,ןַאמטלָאה

 334--42 יז 3 רעמַאה .גנוגעװַאּב ןצ ררפ רעד

 ן2225--2227| 16 יַאמ יירפ .ציגילער ןּוװ יורפ יד

 רענַאקירעמַא יד .ר"ד .עסירטעיּב ,לעקניה
 גנורעדנע צסיורג יד) ןעּבעל ןעילימַאפ ןיא יורפ
 ךוא עקירעמַא ןיא ןעּכעל ןעטַארײהרַאפ םעד ןיא

 ןל259| .4 טקָא גָאט .(דנַאלגנע

 -נעגרַא ןיא ױרפ רעד ןעגעװ ,ץרַּפ ,ןייּבשריה

 טצ"דיי .(קַאװיּפס .א וצ וװירּב רענעפָא ַא) ַאניט

 דָא דענעק .ױרפ עשידיאיד .השמ ,ןַאמטרַאװ
 {22311 .5 ילוי

 +=יּפ עשידיא ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא .ז ,ףַארדנעװ

 ן22521 .16 ּפַא װֹרָאפ .קסנימ ןיא סעטרע

 רעשיטסישַאפ רעד ןיא יורפ רעטעּברַא יד ,וו ,מ

 2333 .16 יַאמ יירפ .עילַאטיא

 ףרפ רעד ןֹופ טכער סָאד .י ,ש ,יקצינּפוטס

 .16 ּפַא מירפ .{ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעגל
 לןלפ41

 ךעיורפ ןופ עגַאל עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ יד
 7935 15+  צז .ןעטַאטש צטגינַײארַאפ יד ןיא

 רענַאקירעמַא -- ינַאהטנע ןעזוס .ל ,ןַאמלעגָאפ
 .14 ּבעפ װרָאפ .טכער ןעיורפ רַאפ ןירעפמעק

61 

 עשידיא עטײרפַאּב יד ,לחר ,גרעּבנעגייפ
 יַאֹפ סָאד ןוא ױרפ יד} לארשי ץרא ןופ יורפ

 2 קוצ .(הצובק רעד ןיא ןעּבעל ןעילימ

 3237 | .10 טעּברַא"אע ,103--12

 ,םוטנעדיא ןיא טכער ןעױרפ ,מ ,ןַאמניילק
 = | ,22 װָאנ מירפ

 ױרפ יד ןוא עגַארפ-ןעילימַאפ יד .ד ,ןַאמרעש

 {2229) ./ ּבעפ גָאט .דנַאלסור טעװָאס ןיא

 רָאלקלָאפ 8
 ןוא תוישעמ-סקלָאפ עשידײי .ש ,יקסמָאטסַאּב

 ףסוי 'ר .טפצה רעט.! ,1| .טלמַאזעג .סעדנעגצל
 יז 12 .לושסקלָאפ 'די עײנ :ענליוו .הנײר הליד

 ן2240)

 =כירּפש ןופ לַאװסױא ַא - ץראה רַצוצ .ןימינב "ר



 ןגעװ ןוא י"א ןגעװ תורמימ ןוא תודגא ,רעטרער

 ,םיבותּכ ,םיאיבנ ,הרוּת ןופ ןעמונעגסיזרַא הלואג

 ,רהוז ןוא םישרדמ ,ימלשורי ןוא ילבּב דומלּת

 יתודיסח ןוא הלּבק ,רסומ ןוא שורד ,הריקח לרפס

 ײז |ן112} ּביק .תסנּכ :םילשורי .ר .ז ןופ שידיא
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 2241 .5? צז .ב ,א

 3431 *5 עז ,נ ,רעדנעלסיוא

 ךא ליהשצמ:סקלָאפ עשידיא .א ,ימלַא
 ;21 ּברַאפ .הילּת רעד ייּב גנַאזעג סָאד .1863 ןופ

 ן2245--2944) .29 .עטַאלז רעטעּפרעד -

 םולש ןַױש טגניזַאּב קלָאּפ סָאד .א ,ןירעּפלַא

 2546 .0 גױא מיר .ןדרָאּבצרַאװש

 .קלָאפ רעװָאסירָאּפ םעד סױא .המלש ,יזנּכשא
 71 .897--396 יז ליפ"דיי .רָאל

 ןוא תוישעמ סקלָאפ עשידײ .ש ,יקסמַאטסַאּב

 יז 2 מייּב"נירג .םירפס ןוּכ טלמַאזעג .סעדנעגצל

 3541 5 פח

 391 94 עז ,י ,גרעּבדלָאג

 .ןיא רעדילסקלָאפ עשידַײ עיינ .םייה ,ןידליג

 .15 ,14 טּפעס מירפ .סעינָאלָאק עשידײ יד
2250 

 סצדנצגעל ןוא תוישעמ .ש ,תולג
 ץרא ןיא טיירּפש רצ פ ןעצנעז סָאוו
 ןיא ךעלדנער 9000 טימ הרזג יד) .לארשי

 ןּבָאה ןדי ֹזַא יװ ;27 גױא לּבט"ּבול .(ןורבח

 ?יברעמ:לתוּכ םֹוצ ןהעגוצוצ טכער ןעמוקַאּב
 ן3292--2251) .19 ךָאװ"נילָאװ

 רעד ןיא דילסקלָאפ סָאד .לכימ ,טרַאבלעג
 .25--26 יז י"נ ףמַאק ןוא גנַאזעג .ציצולָאװער
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 41 י5פ פז .ה ,םיובנירג

 רעד רעּביא .ברה .לסיז לארשי ,ץערַאװד
 .ַצלּפ .ןסַאמ ערעזדניא ייּב שניעו רכש ןוּכ הנומא

 ן285ְ) ,15--9 יז 1 רעְק

 ע"נ ביטיסש לעב לארשי 'ר ןופ תוקלּתסה יד
 יי .24 צעד מירפ

 יוַאפ ןעגנולמַאז עשיאצרּבעה .ר"ד ,א ,ןַאמדלַאװ

 .40 ּבעפ טַאלּבגָאט .(יקצינװַאר

 :נוא "תומושר , ןגעװ) רָאלקלָאפ ןוא עיּכַארגַאנטצ

 .ח .י ןוא קילַאיּב ,1 .ח ןופ עיצקַאדער רעד רעט
 ן25571

 דוס םעד ןעגנַאנרעד זיא ט"שעּב רעד יֹוזַא יו

 (33551 ,39 עקָארק טרָאװ"דיי .ןעכַאל ןופ

 ."ערה ןיצ, ןעגעװ .,ר"ד .סקַאמ ,ךיירנייוו
 2359 ,8 ּבעפ װרָאפ
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 {2261} +55 עז .ר"ד ,לאומש ,גרעּבנעסיײװ

 ליפ דיי ,םיפשכמ ןוא םירדק .לאומש ,רעטניוו

 1 ,396--394 יז

 1 .לש שש

 ךָאנ ןוא םשלעּב רענָאדנָאל רעד .צ .ש ,רעצעז

 2631 .26 ּבעפ שז"ָאמ ,םש-ילצּב ערעדנַא

 רעד רַאפ ןּברק ַא .םהרבַא ,טסישטַאּבורט

 .לַאּב ןיא טריסַאּפ) (היהש השצמ} השודקה הרוּת
 .(הליהק רעטלַאּב ןופ סקנּפ ןיא ןּבירשרַאפ ןוא עט

 ן35651 .113 טרָאװ

 .קצנַא עשינּבר ןופ גנולמַאז ַא .תֹוּהקּפ עשידיא

 ןוא ןײטשטָאר .ש ןופ .ךצלטרעווכַײלג ןוא ןעטָאד

 ן2566 ,12 לַאנרושז-סקלָאפ .לרעּפ .ל .א

 ,רעטרעװכירּפש עשידיא
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 י ,ןהּכ

 טּפעס דיײדַאנַאק
 ן571

 2268 .58 עז .ל

 ןּבעל רעזנוא .ןַאמעינ ןגעװ סעדנעגצל .ט ,לּכ
 2561 .פ יז 5,:2 יז 1 צנדַארג

 ן2570} / *54 עז .א ,קירַאכ

 ן35711 .85 צז .ר"ד ,ַא ,ױדנַאל

 ידי ןּברוח:טלעװ ןופ געט יד ןיא .י ,ןישוויל
 .ַאש-סקלָאפ רעשידיא ןיא המחלמ-טלעװ עטצצל

 ן2272) .2 גױא עסערּפ .4גניפ

 -י"טיל ,דיל-רעטצּברַא עשידיי סָאד .א ,קַאװטיל

 95 ,170--169 יז 97 ,120--119 יז 8: לג

 1 .151--150 ײז

 יז ןוא סעּבָאּב ערעזנוא ױזַא יװ .א ,ןיווטּײל

 יָאמ.עּביל ןגעװ} .טרהיפעג עּבעיל ַא ךעּבָאּה סעד

 .46 ,36 רַעג ןרעדילסקלָאפ עשיד" יד ץיצ זמימ

1551 
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 יז ליפ"דײ .ערה ןיע .עניגער ,לַאטנעיליל
 ן3575} = ,271--45
 צשידיי ןופ ןדָאזיּפע ןוא ךעלטרעװ .8 ,ןָאסֿפיל
 .ילא 'ר ןגעוו ךעלהשעמ ;8 נַאי ליװ טַײצ .םילודג

 ן2577--95761 ,18 יַאמ קלָאפ ,עישוז 'ר ןואךלמ

 .ָארק ןיא) םלוצ.תיּב ןטלַא ןַא ןופ סעדנעגעל
 ן22741 .19 טקָא מירפ .(עק
 .ןיע ןוא תולוגס ,ײרעכַאמ-ףושּכ .אֹּבַא ,וועל
 .נסיו ןוא סענָאּבָאּבַאז ,ןשינעּבױלגרעּבַא .ס'ערה
 ןוא תולוגס ןגעוו םירפס -- .רוטַארעטַיל עכעלטפַאש
 {279| ,15 װָאנ מירפ .תואופר
 עדנעגעל ַא} גורתא רענליװ רעד .ח ,ןיוועל
 2550 ,22 טּפצס ליװ טײצ .4תוּכוס דֹובּכל

 1 .55 טז ,לאומש ,ןַאמהעל

 ן23591 55 עז ,והילא ,קיוװָאנסָאס

 2551 54 עז .ּב ,יקצולס

 ןוא ץרַאה עשידיא יד ,ר"ד .םייח ,קַאוויּפס

 ךעלטרעוו-סקלָאפ ענעדעישרעפ - שידיא ןיא ץרַאה יד

 .ץרַאה ןעגעוװ טגָאז ןעמ סָאװ ,ךעלטרעװכַײלג ןוא

 '  .(תוּכוס) לּבטוי"נימ

 54 עז .גנולמַאז-רָאלקלָאפ סיקסווָאקּפַארכ .ז ןופ
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 .רַאּפ ,עדנעגעל ַא} לרעדײנש רעד .ה ,חמצ

 ןבעל"נ .(םלוע תיּב רעװָאקַארק ןפױא טנכײצ

 -) .17 צעד

 .על-הסּפ .ןוחטּב.לעּב עשטיא 'ר ,אנח ,ןיטסוק
 {33571 ,0 לַאיּב רוק"דיי .עדנעג

 ןופ ךעלטרעוו ןוא ןדָאזיּפע .כ ,רעמשטערק
 ןופ ;26 גױא מירפ .ל"צז החמש ריאמ 'ר ןואג

 סקלָאפ ןשידיא ןופ ;24 ינוי ,ןציוו סיקסוװוָאזָאר ןזח

 29 ילוי .(ןציװ ןוא ןטָאדקענַאק רצוא
 ן2390--235)

 3501 505 צז . ארשי ,שטיװַאניּבַאר

 עסיטסירָאמוה עשידיא ןופ ךוּב ַא ?לה ,ףַאגָאר

 {2299) ,10 טקָא װרָאפ ,שילגנע ףיוא ןעטָאדקענַא

 ן22921 .פ עז ,לאומש ,ןיי שניּבור

 ,רצוא-רעטרעװכירּפש צשידיא וי ,ףַאש

 ,א ןטױל טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא ןּבילקעגנעמַאזוצ

 {25931 ,7 יַאמ מירפ ,15 ּבעפ קלָאפ .ּב

 .קלָאפ ןעשיריא ןופ רעטכעלעג , ,ל ,ַָאריּפש

 שילגנצ ןיא !גסױרַא ,ןַאמשטיר ּבָאקיישזד ןופ *רָאל

 .50 קלָאפ"די .קרָאױינ ,סלאנגאוו ןוא קנופ ךרוד
 ןכּפ91

 עיגָאלָאליפ .טפַאשנסיװכַארּפש 4
 יװַאקרַאה ןופ 'גסױרַא לַאנרושז טעקנַאּב

 רדנסּכלַא דובּכל טעקנַאּב םעד וצ עטימָאק טעקנַאּב

 ןסױרג םעיינ} ןייז ןופ גנוניישרע רעד וצ יװַאקרַאה

 .רעװ רעשיאערּבעה-שילגנצ-שידײג רעד קרעװ

 ןופ "דער .1926 רעּבמעצעד ןעט.12 םעד ,*ךּוּברעט

 ןופ דליּב ןטימ} 40 :קרָאי;וינ .יקסנירּבָא סקַאמ
 2590 : ןיװַאקרַאה יא

 --ידוהי--ירבע--ילגנא ןוחיש ל"א ,ָאקּסיּב

 .שיאצרּבצה---שיליוּפ---שידוי-- שילגנע .ינלוּפ

 ,גרעּבדלָאג:ןָאסּבוקַאי :אשרַאװ .תישילש |!| הרדוהמ
 ן2597| .ז 8

 ןשידי ןרַאפ ןלַאירעטַאמ טּבײלק .מ ,רעגנייוו

 ,עיצקורטסניא גנודנעװ !ךוּברעטרעװ ןשימעדַאקַא

 רעשידיי ,רוטלוק רעשידנעלסודסייוו רַאפ טּוטיטסגיא

 ,יטסניא ןופ עּבַאגסױא .עיסימָאק-ךַארּפש--לײטּפָא

 .גיא :קסנימ .רוטלוק רעשידנעלסורסייוו רַאפ טוט.
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 2295 .יק 10 .חקע 12000 .יז 8 .טלוקלעּב

 ַא .ןזײרג ןָא ּבײרׂש ,ר"יד .סקַאמ ,ךיירנייוו

 .סיוא קיטכיר ןליװ סָאװ ,צלַא רַאפ לכיּבטנַאה

 .עלע עשיאערּבעה יד לציצעּפס ןוא שידי ןגײל

 .בקעי :ענליװ .ךַארּפש רעשידײ רעד ןיא ןטנעמ

 .'ז 64 .דַאּבַאש
 12299) .ןֵּכ טּפעס גָאט"ליװ ,ןרעּפלַאה קלַאפ

 .שידיא ןופ גײלסױא רעד .א .,ַאקרַאיװעוװ

 ,זקע 2000 .יז 43 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ

 .'יק 8
 2200 .8 טּפעס רַאכ ןרעטש ,ןָאז ,י

 ,קיטַאמַארג עשידיא עש טקַארּפ .א ,יקצערַאז

 ןוא לוש :עװקסָאמ ,ןטנעדוטס ןוא סרערעל רַאפ

 {2501) .'ר 1,23 .יזקע 8000 .,40 יז 236 .ךוּב

 רַשט-) ,קיטַאמַארג עשיטקַארּפ .ג ,װָארּבַאי

 =צֹמ :קסנימ .עּבַאגסױא עטרעסעּברַאפ עט22 ,לט

1 



 6000 .ז 8 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלדַאּפ-עכול

 .'ק 40 .יוקצ

 ,2--{ טלעװ"ר ,יקצצרַאז .א

 שידיא .ר"ד ,טיה ,קַאװיּפס ןוא שאוהי

 ןואק עשיאערּבעה עלַא טלַאהטנע .,ךוּברעטרעװ
 .נעגייא ןוא ןעקורדסיוא ,רעטרעװ 4עשיאעדלַאּפ

 ידיא רעד ןיא טכױרּבעג ןערעװ עכלצװ ,ןעמענ

 =קֵא ןוא ךַארּפשסױא רעײז טימ ,ךַארּפש רעש
 ןוא ךעלטרעװ ןופ ןעליּפשײּב טימ ןוא ,טנעצ

 טימ ,רָאּפ ןעמוק ײז עכלעװ ןיא רעטרעװכירּפש

 יַאֹּב ןוא םיללּכ עגיהטענ ןופ גנוטײלניײַא ןייא

 -רעּפ עשיאערּבעה ןופ עגַאליײּב ַא ןוא ןעגנוקרעמ

 ןופ ןעמענ ןוא ,ןעמענ ןעילימַאפ ,ןעמענ-ןענָאז
 יא ןוא ס'םלוע:תיּב ,ןעלוש ,תורּבח ,ןענייארעפ

 2303 .יז 940 ,רעקעװ :קרָאיײוינ .ּח

 ;ןופ גסױרַא .ןכערּפשעג עשינַאּפשיה-שידיי

 ,עשרַאװ :עלַארטנעצ .,דיָאל ןשידנעלָאה:ךעלגינעק

 :עשרַאװ .163--85 .לעט ,29 עקסרָאטַאנעס
 סעיפַארגָאטָאפ טימ} .יז 24 ,י"ָא ,דיָאל .לָאה-.נעק
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 ן23041 ןסעניַּאק ןוא ןפיש ןוּכ

 165 עז 8 1 עיגָאלַאנימרעט עשידיי
| 23051} 

 .2417 עז .ןט 2 עיגָאלַאנימרעט עשידיי
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 :י) טּפַאשלעזעג=סנָאיצַאזינָאלַאק עשידיי
 רַאפ ךוּב-רעטרעװ רעשיזעגוטרָאּפ:שידַײ .{.א ,ק
 קורד {?עשרַאװ} .ָא"ָא ,ןעיליזַארּב ןייײק ןטנַארגימעי

 יה .יז 116--6111 .ייָא ,טלצװ יד

 רעד ןופ ךובנרעל .לארׂשי ,שטיװַארעזײל
 יז םטסניס :זדָאל .ָאטנַארעּפסע ךַארּפש יצַאנרעטניא
 (23081 יז 96 .ייָא
 ...עדָאטעצמ עשיזױצנַארּפ .ףֵּסֹוי ,יקסמינַאלס
 ַא טימ רערעל ַא ןהָא ...ךילטנורג ןענרעלרע וצ

 .יקסווָאמילג ;אשרַאװ .ךוּב-רעטרעוװ ןעגידנעטשלופ
 91 .ז 4

 .לײט רעט:2 .ךַארּפש עשידי .,א ,קַאװיּפס
 ןופ טרידנעמָאקער .סיסקַאטניס ןוא עיגָאלָאפרָאמ
 :'צָאס טּפױה םַאּב טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ

 ,עגיל:רוטלוק :װעיק ,ר .ר .ס .וא ןופ '!צרעד

 ן95161 .יק 70 .יזקצ 8000 .יז 8

 .רעװ עשידיי.שילױּפ עטשרע סָאד ,סחנּפ ,ןַאק

 2 טימ ,רָא'דנָאיל ןיוװעל רּבחמ ןייז ןוא ךוּברעט

 ,יזעג 'רגָאנטע='טסיה 'דיי ;ענליװ .סעיצקודָארּפער

 {3511) יז 517

 עלַא .ךיּב-רעטרעוו-דמצרפ .ּפ ,שטַיװַארָאטנַאק
 פַאלרַאּפ ,עשיטילָאּפ ,צלעירטסודניא ,עשירחוס

 -רעט עשיניצידעמ ןוא עשיגעטַארטס ,עשירַאטנעמ

 ןרעװ סָאװ ,רעטרעװדמערפ עלַא ךיוא יװ ,ןענימ

 .טפירש .ןיא יײס ןוא טרָאװ ןיא יס טכױרּבעג

 326 .שטיװָארָאטנַאק :עשרַאװ .1 '1 הפסוה טימ
 {ןטײז עקיטלַאּפשײװצ ףיוא ןרעמונ ַײװצ וצ} ,יז

;}23181 

 טלַאהטנצ ךוּברעטרעװ דמערפ .ּב ,רענילרַאק

 .א ,ןעזַארפ ,ןעקירדסיוא ,רעטרעװ עדמעצרפ עלַא

 רוטַארעטײל רעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,.װ .ַא

 .160 *ז 273 .ןימיש :אשרַאװ .ןעּבעל םיא ןוא
 ן2313 ,

 רעשידײ רעד ןוכ קיטַאמַארג .ןמלז ,ןעזייר

 .לַארטנעצ :עשרַאװ {עגַאלפױא עט:2} .ךַארּפש

 6 | יז 8

 .נָאק ַא ,שידיא ,רעײּפ עשטיא ,ןיײרליּפש
 רעװקסָאמ ןט:2 םעד ןיא סרוק ַא ןופ טקעּפס

 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ ,טעטיזרעווינוא ןשיכולעמ

 .'ק 20 .יזקע 2000 .יז 4

 ,יקצערַאז .א ,5 טּכעס רַאכ ןרעטש ,ןָאז ,י

 1351 9 טלצוו"ר
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 :ַארגָאטרָא רעכַאלטײהנַײא ןַא חֹּכמ ,א ,ימלַא

 ן2210| ,26--24 יז 1 פױא .שידיא רַאפ עיפ

 :ױעמַאּב} ךַארּפש רעזנוא ןגעװ ,יכדרמ ,יעלָא
 123171 .18 ּפָאה"וא .4ןעגנוק

 ןפ 743*  עז ,ּבײל הדוהי ,ןַאעלרָא

 5319 י55 צז .ב ,ווָאכַארַאּב

 (32501 35 עז ,םֹולש ,ןילייּב

 ןופ עירָאטסיה יד ,ר"ד .המלש ,םיֹוּבנריּב
 ן25211 ,78--60 יז 9 ,41- 33 יז 2 רעקַאלפ .שידיי

 2555 89 עז --

 םוצל לבוי רענעגיוװשרַאפ

 שּו"ָאמ .(ױדנַאל דערּפלַא ןופ גָאט לבוי ןע5
 ן299| ,5 נַאי

 ַא / ,ןוימד:לעּב

 עשינײטַאל טימ שידיא, ןעגעװ ,השנמ רֹּב

 ( ןלבקג



 ,29 טּפעס גָאט ,"ןעּבַאטשכוּב

 ןשילױּפ ןופ לרוג םוצ .ןלעצסימ .ט ,ןַאמטוג
 ן2325) ,356--332 יז ליפ"די .שידײ ןיא

 ן3391 לט עי

}52541 

 רעד ןיא ןעמ לָאז יצ ,ר"ד .א ,ןַאפסקילג
 ןעשיאערּבעה םעד ןעּכַאשּפָא ךַארּפש רעשידוי
 :ַאל םעד טרָא ןַײז ףױא ןערהיפנייא ןוא תיּב-ףלַא

 ן3397) ,19 װָאנ סקע"שרַאװ .טעּבַאפלַא ןעשינייט

 גײלסױא ןשיערּבעה ןגעװ .קלַאּפ ,ןרעּפלַאה
 יו! .107 לּב"טיל ,שידיי ןיא

 רָאיטקא סלַא ךיא ,רדנסּכלַא ,יװַאקרַאה
 רדנסּכלַא ;(ןרָאי צשלגניא עניײמ ןּופ תונורכז)
 -רעּביא ןוא גַאגַאדעּפ רעשרַאכַארּפש יװַאקרַאה

 -עג רעזנוא ןופ ציּכַארגָאיּב עצרוק ַא .רעצעז

 .ַאש ס יװַאקרַאה רדנסּכלַא ;ןַאמסדנַאל ןטנרעל

 *עט רעשירַארעטיל ןַײז ןופ שינעכַײצרַאפ .ןעגנופ

 ,לַאנרושז טעקנַאּב יװַאקרַאה ,1839 טניז טײקגיט

 12331--2399| ל"ב

 ן2225| :55 עז .ר"ד ,דרַאהנרעּב ,ןײטשכַאװ

 -סיוא זײּבפעלַא ןשידיײײ םעד ןגצװ .,3 ,רעגנייוו

 יז 9--2 בימ ןרעטש .ךױרּבעגכַארּפש ןיא גל

 *יורעד סעקצצרַאז .כ ףיוא רעּכטנע ןַא ;60--6

 ן2554--23521 .71--63 יז 6--8 .ןעגנורעד

 3331 .54 עז --

 טָאה ןושל רעזנוא ױזַא יװ ,ר"ד .מ ,ךיירנייוו

 *"ןירַצּפ ,9 יַאמ װרָאפ .שטייד ןופ טלעקיװטנַא ךיז

 61 :2 יג לב

 32371 .94 עז --

 3351 .58 צז --

 :לצמ רעד וצ גּנורעלקפיוא ,מ ,י ,גרעּבנעסייוו

 -"וא .(לַאנרושז ןוּכ עיפַארגָאטרָא רעד ןגעװ) גנוד

 25 .81--27 יז 14 פָאה

 {2530| .59 צז .ר"ד .י ,רעליוו

 ,ץרּפ ,קינרעיװ

 .90 יַאמ שז'ָאמ

 ןגעװ} .ךיז .ןוכ רעטייװ למסיב א .ג .ב ,קַאז

 םצד ןטײּברַאפ וצ טקעיָארּפ סיקסוװָאלטײש{ ר"ד

 טּפעס דָא"דענצק |ןשינײטַאל ןטימ תיּב=ףלַא ןשידיי

 ,| ,ּב *עיגָאלָאליּכ עשידײ,
5331 

 צי - בפ
 יפַאטש , ףיירנײװ סקַאמ ר"ד (} .א ,יקצערַאז

 ,נסיװ-ךַארּפש רעשידיא רעד וצ ןדויטע ריפ *ןעל

 זנוא ַאּב, (2 .עטכישעג-רוטַארעטיל ןוא טפַאש

 ןופ עיגָאלָאליּפ ןוא רַאלקלָאפ רַאפ ךוּבלמַאז *ןדיא

 גגצװ ;109--107 יז 3 טלצװ"ר .דליװנַאװ .מ

 --פ גימ ןרעכש ,קיטַאמַארג נוא טפירש רעשידיי

 .ג(1 ,קיטַאמַארג עשידײ עײנ ַא ;69-68 6

 ןוא רעטשרצ ."קיטַאמַארג צשיטקַארּפ ,--װָארּבַאי

 רַאפ שידײ ןוּכ סעמַארגָארּפ (ג .לײט רעטיײװצ

 עשירטצמ יד, לעקניפ .א .כ .שזניא (3 .לוש רעד

 יז 2--1 טלעװ"ר ."גָאװ ןוא סָאמ ןופ םעטסיס

 גשידיא ניא גנוגעװַאּב-עמרָאכער יד ;146-2

 ן2546-524: ,124--116 יז 2--1 .גײלסױא

 םעד ןגעװ} ,עגַארפ צקיטכיװ ַא .י .י ,רעגניז
 ןשידײ ןיא רעטרעװ צשיאערּבעה ןופ גײלסױא
 4 .103 לּב"טיל

 לארשי) .תודמול ןוא רוטַארעטיל .ג ,ץיױװַאקילעז

 ."שידיאירבע ןולמ , {יקסוַאלסַאגָאּב} והיכרבי

 ילוי לּבט"דַי .(קרָאונ ינַאּפמָאק גנישילּבָאּפ:ךָאלּב
0 3341 

 ןעמוקעג ווָאכָארָאּצ רעּב זיא ױװַא יװ .לבּבורז
 יז 88 לּב"טיל .גנושרָאפישידי ןוא שידיײ וצ

 ן3349) 23 4

 .ַארט עשירָאטסיה ,ריד .םייח ,יקסווָאלטישז
 גָאט |תיּב-ףלַא םעד ןרױינײטַאל ןגעװ} ,סעיציד

 עגַארפ רעד וצ) תיּב ףלַא רעשידיא רעד ;3 טקָא

 .(ןעּבַאטשכוּב עשינײטַאל טימ שידיא ןעּבײרש ןופ

 ילוי .תיּב ףלַא ןעשינײטַאל םעד וצ ;23 טּפעס
 ן2352--9250) 2

 *ַאנ יד טנערּברַאפ ,.ר"ד ,2 ,ינונרַא---ןיסח
 רעד, עגַארּפ רעד וצ) ...!םישוּבלמ עלַאנָאיצ

 .10--9 'ז 20 ּברַא"די .("תיּב-ףלַא רעשידיא

2353 

 1 .59 עז .ל יץּכ

 .ַאֹּב ןוא תוכסוה .ר"ד .דערפלַא ,ױדנַאל

 ןטפפה *שיגָאלָאליפ רעשידיײ, רעד וצ ןעגנוקרעמ

 2551 .997--3 יז ליֿפ"דיי .9-1

 ן53561 יט טי

 תּורָּעת טימ שידי סנילרעסיא .ה ,יקסנול
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 יז ליפ"די .ךײרנײװ .מ ןּופ טסקעט ןרעטנוא

28--909. 1257 

 2351 89 עז -+

 יצ} ?טעּצַאפלַא רעדָא ,היּב ףלַא .א ,קַאוװטיל
 ---?תויתוא עשידיא ערעזנוא ןעטיײּב ןעמ ףרַאד

 'ז 11 קוצ .4ן'יקסװָאלטישז ר"ד רעפטנצ ןַא

6--633. 2551 

 13360} .55 צז .לאינד ,לּבײל

 ליפ"די ,קיטצנָאפסקלָאפ ,בקעי ,גרעּבנעדניל
 2508 2011 ,395- 397 יז .ײרד וצ ן2פב ײז

 :לװצ ,'עיגָאלָאלּפ עשידי, .השמ ,רערעל
 ,טּפַאשנעסיװ-ךַארּפש רַאפ רעטצלּב עגיד'שדוח
 רעטנוא .עיפַארגָאנטע ןוא גנושרָאּפ-רוטַארעטיל

 .ז ןוא יקצולירּפ .נ ,ךיירנײװ .מ ןופ דער רעד
 --?עגיל:רוטלוק , גַאלרעּפ ,6---4 ןעטפעה .ןעזַײר

 --359 יז 100 לּב"טיל ,20 ץרעמ מָאמ .עשרַאװ

 =רעטרעװ רעשידיי--שיערּבעה ,שדח ןולמ 0

 םוגרּת ןוא סולקנוא םוגרּת ,ך"נּת ץנַאג ףיוא ךוּב

 ,עשרַאװ ,ןטײז 144 ,םוּבלוש השמ ןופ ימלשורי

 |82963--25651 ,122 לפ'טיל .ּברַאפדלָאג .ש

 ן41 .55 עז ---

 'דיא רעסיורג ,יװַאקרַאה רדנסּכלַא ,* ,װָאדיגַאמ

 ן2565| .10 צעד רעמַא .גָאגַאדעּפ

 .ָאלָאליפ רעד ןופ סעּבַאגּפױא יד .לדֹוי ,קרַאמ
 .יטסניא ןכעלטפַאשנסיװ םעד ןופ עיצקעס רעשיג

 ן2566) ,(לּבט"א) טפַאשנסיװ רעשידיי וצ געוװ .טוט

 .םזיליּכשמ רעשיטסישידיא ,ר"ד .א ,ינודּקֹומ

 .ײטַאל וצ טקעיָארּפ סיקסווָאלטישז .ח .ר"ד ןגעוו}

 .10 טֶּקַָא שז'ָאמ ןתיּב-ףלַא ןשידיײ םעד ןריזינ
 ן53671

 .יא ןפוא ּפָאצ רעשדעניכ רעד .יאול ,רעלימ
 :ףלַא ןשינײטַאל רעדָא ןשידיי ןגעוו} .ּפָאק ןעשיד

 1556 .17 װָאנ גָאט |תיּב

 .גנע--שידיא , סיװַאקרַאה רדנסּכלַא ,ק ,רמרמ

 .19 טּפעס ײרפ .,"ךוּב:רעטרעװ שיאיירּבעה-- שיל
 ן25691

 .ךוּברעטרעװ סיװַאקרַאה גידנרעטצלּב ,ש ,רעגינ
 2701 .8 ,4 ילוי גָאט"ליװ ,0 ינוי גָאט

 ן53711 .58 עז -=

 עשידײ, .ש .,ה ,ןַאדשזַאק |

 ןפ:7)) 908 יז ליפידי .והיעשי ,ריּפַאס

 51 .84 עז .3 ,יקצולס

 3731 י*4 עז .ר"ד ,סיַאכ ,קַאוװיּפס

 .רַאה .ַא ןעגעװ} ןעפַאשעג ךָאד טרעװ סע

 .(ךוּברעטרעוו ןעשיאערּבעה:שילגנע:שידיא סיװַאק
 41 .19 גױא שז"דיי

 .עידַא .4ףיס} 111 ,ןושל.טעּפש .הנ ,יקצולירּפ
 ,889--9835 */ ליפ"די .ןעגנודליּבײנ:סעיצַאד
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 ן235771 :59 עז --

 תיּב-ףלַא רעשינַײטַאל רעד .ענוּבירט סקלָאפ
 2375 .12 טקָא גָאט .שידיא רַאפ

 (5791 .4 עו .ןשַאל:םיװַאצַאק ןופ
 טכַאמ ךַארּפש ָאטנַארעּפסע יד .רֹודגבא ,סקופ
 ן23501 ,15 װָאנ לּבט"דיי .טירשטרָאפ

 ;בעמַאז ר"ד ֹוצ בוח רעזנוא .ר"ד .ה ,קנַארפ

 ן28:} .19--15 יז 15--14 טש'לַאיּב .ףָאה

 .ײטַאל טימ שידיא) ןצסערעטניא צשידיא ,ןויבצ

 .(ןעגעג ןוא רַאפ ןעטנעמוגרַא--.תויתוא עשינ
 2351 .2 טקָא וװרָאפ

 ן2353) 55 עז ,"פָארּפ .ינעגוועי ,ווָארַאגַאק

 41 54 עז .םַארװַא ,ןַאהַאק

 2 *ציגָאלַאליפ
 .יל ,טפַאשנסיװ:ךַארּפש רַאפ רעטעלּב עקידשדוח

 ,מ 'דער .עיפַארגָאנטע ןוא גנושרָאפ.רוטַארעט
 גַאלרַאפ .ןעזײר .ז ןוא יקצולירּפ .נ ,ךיירנייוו
 ן23591 .5 ץרעמ טצ'פ .עשרַאװ עגילרוטלוק

 ,רוטלוק עלעוטקַא רעּביא ,רעטלַא ,ענויצַאק
 לּב'טיל .תויתוא עשינײטַאל יצ עשיד .ןגַארפ

 .ָאטרָא עשידי יד ןרעדנע ןעפ ףּפַאד יצ 4

 ן2387--9351 .103 ?עיּכַארג

 3581 58 עז .ז ,שטיוװָאנמלק

 2569| י55 צז .יּפָארּפ .ןָאעל ,רענללעק

 ןגעװ} קיגָאל ןוא ןטנעמיטנעס .ָאעל ,גינעק
 159 לּב"טיל .(תיּב-ףלַא ןשידי ןופ עגַארפ רעד

 ן2390} .766--763 יז

4152 



 ן;יפו1 ייפ עז .סחנּפ ,ןַאק

 ןיז וצ) 4ןַאמלרעּפ} הדוהי ןּב רזעילא .ר--ק

 ן23921 .19 צעד מירפ .(טַײצרָאי ן4

 .ןָאגרַאשז ַא רעדָא ,ךַארּפש ַא שידיא זיא ,ר

 .20 ּבעפ גָאט .עגַארפ עטלַא יד לָאמַא רעדיװ
1 

 יד ןוא טפירש עשיאערּבעה יד .,מ ,רענזָאר

 5941 .17 ,10 ,3 צעד דוי .עשינײטַאל

 רעקידלארשייץרא רעד .סהרבַא ,דלעפנעזָאר

 1 .17 ּבעפ קלָאפ ,שידיא

 עלַאנָציצַאנ; ףױא הרזג יד .ש ,דלעפנעוָאר
 תיּב-ףלַא ןשידי םעד ןרעדנע ןגעװ} ."םישוּבלמ

 2396 .29 טּפעס גָאט |ןשינײטַאל ןפיוא

 זואופר עטלַאק ןיא טינ טּבױלג ,השמ ,ןיּבור

 :ײטַאל טימ שידיײ ןּבײרש ןגעװ} .שידיא רַאפ

 |25971 .4 טקָא גָאט ןתויתוא עשינ

 יַאֹּב ַא) עיגָאלָאליפ עשידיא ,קחצי ,דניקביר

 יז 2 ךוּב"וא .("שידיא סנילרעסיא , וצ גנוקרעמ
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 שידיי ןיא ןימ רעשיטאמַארג .ןמלז ,ןעזייר

 3991 .922--803 *ז ליפ"דיי .ףוסל

 ןעבסט1 *59 עז --

 ןטַײּברעּביא רימ ןפרַאד יצ .א ,גרעּבנכיײיר

 ן2461) ,24 ,19 צעד צסערּפ ?תיּב-ףלַא רעזדנוא

 5462 .55 צז .ע ,םולּבלעגניר

 סײװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא .ר"ד ,בקעי ,יקצַאש

 רעשיאערּבעה -- שילגנע -- שידיא) קרעווסנעּבעל

 ,(ד"ּפרּת רעסַאפ רַאפ ןופ גַאלרַאפ .י .נ ,ךוּברעטרעװ

 12403) .4--9 'ז 44 טש'ּברַא"רפ

 ,עגיטייצרעפ יד ןופ רענײא ,א ,ןַאמנייטש

 ןופ רּבחמ ,יקסװָאסָאק עשוהי םײה 'ר ןגעוו)

 {23041 .19 גױא מָאמ ןהנשמה ןושל רצוא

 ."וננושל , ,"שטַײט,--*זנּכשַא ןושל , .נ ,ףיטש

 --936 'ז ליפ"ד" .*ךַארּכש רעזנוא  ,"שידײ
3, |310} 

 061 +58 ַעְז ---

 ןושל, ןופ ּבױונָא רעד ,ר"ד .קחצי ,רעּפיש

 צשיטַאמָאנָא ןוכ גנוטכײלַאּב רעד ןיא "זנפשַא

 171 ,287--=272 *ז ליּכ"די .5 .ןלעװק

 2431 *55 צז .יבצ ,ןריּפש

 טפאשנסיורוטַאנ ,קיטַאמעטַאמ 5
 -ַאּב .ס ,וועידעּבעל ןוא .ּב ,ועיטַאנגיא
 .ל--שידיא ,זָארג-טסימ ןוא רעמיוּב ןופ רעמיטש

 ףַא רעכיּב:טעּברַא .קַאּפושטש .י ןוא ןַאמסורפ
 .י ןוּכ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,טּכַאשנסיװרוטַאנ

 יק 43 .יז 43 .עגיל.רוטלוק :װעיק .ןָאסגיכַאי
 ן91

 עירטעמָאעג עלַאטנעמירעּפסקצ ,לַא ,ּבַאירטסָא
 ןשירָצטַארָאּבַאליװיטקודניא ןטױל ןּבעגעגרעּביאל

 ?עכולעמ :װעיק .וָאכָארַאג .מ---שידיא .4דָאטעמ

 |2410) ,יר 1,73 .*ז 290 .צניַארקוא ןופ גַאלרַאפ

 טעמטירַא רעטרירטסוליא .ש ,יקסמַאטסַאּב
 ,גפינוצ רָאינרעל ןטשרע ןרַאפ ךוּבנכער רעש

 עט: ,לײט רעט4:1 ,ערעזנַא ןוא ןילקעטש טול

 עשידײ עַײנ :ענליװ .עגַאלּפױא ע0:4 ,טפצה

 ן2411ו .ז 61 ,לושטסקלָאפ

6 9 
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 ,,מ ,ןיקרָאװד ,.ּב ,גרעּבנירג ,.י ,יקסנַאיטרוּב

 ,קַאּפושטש ןוא .,ל ,ןַאמסורפ ,.י ,ןָאסניכַאי

 ךיּב-טעּברַא .ןָאסניכַאי .י ןופ 'דער רעד רעטנֹוא
 :על ןרַאפ ,לײט רעט.1 ,טפַאשגסיװרוטַאנ הַא

 .ַאנ .ןעגנוזײװנָא עשינכעט ןוא עשידָאטעמ רער

 :ַארעטיל ןופ עמישער .עיגָאלָאנימרעט 'שגסיוורוט

 ן24121 ,יר 1 .יז 103 .עגיל-רוטלוק ;וװעיק .רוט

5 
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 ,ןָאסניכַאי ,.י ,ןיקרָאװד ,.ב ,גרעּבנירג --

 רעטנוא ,י ,קַאּפושטש ןוא ,ל ןַאמסורפ ,ל

 -טעּברַא .ןָאסניכַאא ,י ןופ עיצקַאדער רעד

 ןלַאירעטַאמ .לייט רעט:2 .טפַאשנסיװרוטַאנ ףַא ְךוּב

 .רעטַאמיוּב ,גָאװ ןוא סָאמ ,עירטכודניא רעד ןופ

 :עּפמעט ,ןענערּב ,גנוצײה ,ןזַאג ,ןלַאטעמ ,ןלַאי

 ילוק ;װעיק .עירטעמירָאלַאק ,ןעגנוטסעמ ,רוטַאר
 ,חקע 4160 .יז 163 ן1927 :עליה} ,עגיל-רוט

 2411 .'יר 38
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 ןלָאצ .ךוּבנכער רעשיטעמטירַא .ש ,יִקּסגי יג

 .ָאעג ןוכ תועידי ,ןלָאצכורּב .1000 זיּה 1 ץוכ

 עטרעכעּבעגסױא עט:3 .רָאינרעל רעט:3 .עירטצמ

 |2414} .יז 144 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ ,עגַאלּפױא

 :קיװטנַא ןוא גנוײטשטנַא יד .כ ,יקצַאימעדג

 "ור ןופ יזרעּביא .דרע רעז ףַא ןּבעל םנופ גנול

 -סײװ ןוכ גַאלרַאפ:עכולעמ :;קסנימ .מ .ה שיס
 |2415)  .יק 40 .יזקצ 8000 .יז 82 .דנַאלכור

 טפַארק צרַאּברעדננאװ יד .? ,ָאקנעשטשַאי

 .רוש .ל שיניַארקוא ןופ ,(ץילּב ןוא רענוד ןגעוו)

 || .עניַארקוא ןוכ גַאלרַאפ.עכולעמ :;װָאקרַאכ
 {24161 .יק 9 .יז

 צשיטַאמצטַאמ ,26 2 עיגָאלָאנימרעט פשידיי

 ,שיסור ןיא טקורדצג) טקעיָארּפ ,עיגָאלָאנימרעט
 רַאפ טוטיטסניא :קסנימ .(שיסורסיײװ ןוא שידַּײ
 .יזקע 1000 ,יז 26 .ריטלוק רעשידנצלסורסייוו

 יק 0

 1547 .12 טלעװ"ר ,לעקניפ ,כ .שזניא

 :ּפא רעייז ,םיַאכעלַאּב עשימייה ,י ,שטישטַאלעי
 .ּביּב 'שגסיװ ילוּפָאּפ .ָאריּפַאש .מ שידיא .םַאטש

 35 .יז 62 .עגיל.רוטלוק :װעיק ..4 '1 קעטָאיל
 51 ק

 טמוקַאּב עמ ױזַא יװ ,לױקנײטש .וו ,ווָֹוול
 :קסנימ .טעדליּבעגסױא ךיז טָאה 'וע יװ ןוא םיִ

 4000 .יז 40 .דנַאלסורכײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ

 {53191 .ק 23 .יזקצ

 שידיא .לײט רעט:1 .קױיכ .סיווט ןוא ןעפ
 יז 192 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .ווישז .י

 .134901 יד 0

 ?,20 .יזקצ 8000 .יז 270 .לַײט רעט:2 -- --

 יה

 יד .װ ,יקסװַאכרעװ ןוא .ס ,װָאגַאזַאס

 .הישז .י שידיא .צינעכ ןיא ןטעּברַא צטשרע

 .יקצ 4000 ,יז 159 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ
 2421 ער סט

 -ַאמעטַאמ .י ,ןיװַאר ןוא .ג ,שטיװָאלַאגעּס
 :לוש }{}| ןרַאפ לכיּב:טעּברַא .לײט רעט:1 .קיט

 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפיעכולעמ :קסנימ .רָאי

 {242341 .יר 1,250 .יוקצ 4000 .יז 32

 "שידיא .לגײּפ ןופ ילפרעּביא .מ ,יקסנַאילַאּפ
 :העיק .8 'נ קעטָאילּביּב 'שנסיװ 'לוּפָאּפ .ּב .ט
 {2424) .יק 3) .'ז 89 ,עגיל-רוטלוק

 ,רטנעצ ;עװקסָאמ .(טסקצט ןָא רעדְליּב ךעלגיופ
 ןפ .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלצפ יד רַאפ ילרַאפ

 = .יק 28 .זקצ 3000 .יז

 רעט:2 .קױיכ .רעינישזניא .י .א ,ןידָאגַאר

 :אשרַאװ ,(כעיצַארטסוליא 853) .26ש111 .לַײט
 .סיס טצטיז רעװיגוא-סקלָאפ) .יז 83 .י"ָא ,הידוהי

 ן2426| .(גנודליּבטסּבלַעז רַאפ ןעסרוק עשיטַאמצט

 ףלױק צסײװ .י ,ןַאמיר

 :װעיק .0 'נ קכטָאיל

 ק 23

 .ּביב שנסיװילוּפָאּפ

 ײז 89 .צגיל-רוטלוק
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 ןט-2 ןרַאפ ,ןּבעל ןופ קיטַאמעטַאמ .י ,קינזער

 'שגסיו !*רקואלַא ןכרוד טרידנּפּמָאקער .רָאינרעל

 .ניק רַאפ ךוּבסּפליה ַא יװ טעטימָאק 'לָאדָאטעמ

 ילוק :װעליק .גנואיצּכעד 'צָאפ ךןפ 'טשנַא-רעז

 ן2423| .'ק 70 .ז (141,01 .עגיל-רוט

= 

 ..יַנ םָעד ןופ גנוטײדַאּב יד .ל ,ןילודָארַאּב
 -ניליא ןגעװ} .טנעמעלע ןעשימעכ ןעטקעדטנע
 10 ןופ סוחי ַא טימ תויח ;7 ּפַא גָאט {סואי

 ןעמ צכלעװ ,סעקרעצשַאי:ןעזיר יד .רהָאי ןָאילימ

 ךוּכ ןעטרָאג ןעשיגָאלָאָאז ןיא טכַארּבעג טציא טָאה

 -ניק ןעכַאשַאּב ןענעק טעװ ןעמ ;1 טקָא .סקנַארּב

 טפַאשנעסיװ רעד ןוכ ןעטכױסױא יד ?ןעּבעל ךילטס

 ,רעלוּכָאּפ ַא ;כ ץרעמ לּבט"ָאל .טּכנוקוצ רעד ןיא

 א ןעטניװ ןעגעװ גנורעלקרעד עכילטפַאשנסיװ

 ןּברק ַא ן23 טּפעס גָאט .ןעגנוגעװַאּב ערעייז

 ?נהירַאּב רעד) .טפַאשנעסיװ רעד ןופ חּבזמ ן'פיוא
 :טק לאפר ר"ד ןַאמסטּפַאשנעסיװ רעשידיא רעט

 טָאה רע לײװ ,דרָאמטסּבלצז ןעגנַאגַאּב טָאה רערעמ

 .8 טְקֶא .(גנונעקרענָא ןײק ןעמוקַאּב סינ

 ן2433--2429)

 :נוא ןיא דומיל.ריטַאנ רעד .לארשי ,רעּביּב

 {2434| .173--163 5 יז לוש"נ .ןלוש ערעז

 רעד יצ ,קוליח רעסורג ַא זיא'ס .ר"ד .א .ג

 עּפלַאמ יד רעדָא ,עּפלַאמ ַא ןופ טמַאטש שנצמ

 רעַײנ ַא ןעגעװ רעטרעװ רָאּפ ַא} .שנעמ ַא ןופ

 =13 טְקָא סקע"שרַאװ .4(הטיש רעכילטפַאשנסיװ
5 :( 



 -יא'} *קיטעמטירַא:ָאקייּפ, ןגעװ .ַא ,ּבמָאלָאג

 .גײר .ַא 'ח ןּופ לקיטרַא םוצ ןעגנוקרעמַאּב עקינ

 יז 2 לוש'נ .(1026 1 'נ לוש עײנ .,ץרַאה

 ןּבעל סָאד ;װעזַארימיט .א .ק .ּפָארּפ ;112-0

 ,1929 עװקסָאמ .רעּברַאפ .ה שידיא .סקיוועג ַא ןופ

 ן2457--2450 .,49 יז 89 לּב"טיל ,ןטײז 0

 למיה רעטנרעטשצעגסיוא .יּפָארּפ ,י ,יק קסוועלעד

 -"ןירַאּפ .(ןרעטש יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ)

 ץרעמ .דרע רעד ןופ עטכישעג יד ;16 רּבעפ לּב
2 24351--2439| 

 ,יולה
 ןופ רענ

 ,21--20 יז 16 ןעּפ

 :ָאװער ןוא עיצולָאװצ .ר"ד ,םַאיליװ ,ןישװַאװ

 .+,טקנוּפדנַאטש ןכַאלטּפַאשנסיװרוטַאנ ןןופ עיצול

 ן24411 .10 רעמַאה

 :יואװַאּב יד זענעז רעװ .ש ןציבַאּפ

 .ןענַאעצָא יד ןופ ןעדנורגּבָא עפיט יד
 ן23401

 .לךיי רעד ןופ לטעלּב ַא .ר"ד .א ,יקסּבוש ריוו

 {2442| ,2 ילוי ליװ טײצ א רעש
 צד

 עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ וו ,יקסוװָאדולּבַאז
 ן2415| .26---24 יז (לּבט"א) צמיטש טנגוי .ןסעומש

 יד .ה ,תויח

 .43--47 יז 89 לּב'טיל .עיּפַארגָאנטצ

 רעשידי רעד ןופ ןּבַאגפיוא

 ן2141|

 =ַארקימ ןופ טלעװ יד .ר"ד .ףסוי ,םיוּבנענעט

 ן53:5| ,10 צעד לּבפ"נ ,13 װָאנ גָאט .ןעמזינַאגרָא

 .רעקיטירק עײנ סנײטשנַײא ,' ,יקסנושַאי

 ן3461 ,19 ּבעפ טצ"פ

 סטפַאשנעסיװ יד .ף"ד .ךלמ ,יקצינלעמכ
 =ַארטש סקע יד ןופ םואעליּבוי םעד טרעפ טלעװ

 :עדטנע עגידריוװקרעמ ייװצ ;25 ּבעפ װרָאפ .ןעל

 ןוא ןעקעלימ יפָארּפ ןופ ןעלהַארטש יד .,ןעגנוק

 |2445--5147| ,21 ּבעפ ,שטיוװרוג יּפָארּכ ןּופ

 :מהירַאּב םעד ןופ עטכישעג סנּבעל יד ,ד ,ןינול
 .קנעּברױּב רעטול רעקינַאטָאּב רענַאקירעמַא ןעט

 א .1 ּפַא גָאט

 ַא ןעוט ןעלגיופ יװ .ןושמש ,רעלדנעהרעדעל
 ןעמ טמזצנ ןענהַאװ ןוכ ;15 גױא וװרָאפ ,ךודיש

 רעײפ ןיא ןעהילפ ךַאלעגילפ ;24 נַאי .לרעּכ

 טָאה דרעפ ַא ;1 ּפַא .עּביל ןעכוז ײז לײװ ,ןײרַא

 .ײז ףיוא סעטיּכצק טָאטשנָא רעגניפ טַאהעג לָאמַא

 ן3493--2350| .7 ץרעמ .סיפ ענ

 ןעליצרעד סָאװ רענַײטש .ףסוי ,סעשַאגרַאמ

 {3454) ,21 ץרעמ שז'ָאמ .תודֹוס עטלַא

 .ֿפ ,ץַאק
 .(חסּפ) לּבטוי"נימ

 .טלעוו עסיױַשנ טנעקנוזעגנייא ןַא .ר"ד
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 ײרד ןעגעװ רעכיּב ענײלק ײרד .ללה ,ףָאגָאר
 יד , טפַארקרעיש .ּפָארּפ) ןעטפַאשנעסיו עסיורג

 ןּופ עטכישעג יד, ןוא "קיטַאמעטַאמ ןופ עטכישעג

 ןופ עטכישעג יד,טערַאל .ּפָארּפ ,"טעטיצירטקעלע

 :עװ ךוּב רעײנ ַא ;2 טּפעס װרָאפ .('םָאטַא םעד

 :דצרּב לאילמג ןופ "ןיװרַאד ,) ןעּבעל ס'ניװרַאד ןעג

 חָאנ .(ינַאּפמָאק ןילפימ ןָאטוָאה גַאלרַאפ .דרָאפ
 ן2457--:24561 א

 טקציָארּפ:סַארגָארּפ ןיא קױיפ ןגעװ ,6 ,זייר

 ן355} .173--172 יז 3 לוש"נ ,דומילרוטַאנ ןופ

 ,א ,ץרַאהגײר
 .22--14 ײז

 1 לוש"נ
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 .קיטעמטירַאָאקיזיפ

 .כעלּברעטשמוא ןוא טױט ,יּפָארּפ ,י .ּפ ,טדימש

 יז 8 רֶעמַאה ,טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאיּב ןופ טייק

 ז5160} .44--57

 רעיכ יד ןופ רענײא .ד .א ,ןַאמנײטש

 רָאסצּפָארּפ רעשידיא רענַאקירעמַא ןַא ..ןָאילימ

 ,זײרּפ-לעּבָאנ םצד ןענואװעג טָאה רעכלעװ

 יא םָאנָארטסַא ןוא רעקייפ ,רָאסעפָארּפ ןגעו}

 71 .3 גַאי גָאט |ןָאסלעקײמ םהערּב

 םרוטש ןֹוּכ גנורּפשרוא .ר"ד .ּב ,דלעפנייטש

 טפַאשבצסיװ ןוּכ טלעװ רעד ןיאל ַאדירָאלפ ןיא
 סָאװ ןעצנַאלפ ;4 טקָא שז'ָאמ .(קיגכעט ןוא

 ,(רוטַאנ ןופ רעדנואוו ןעגצװק ןעשנעמ ןעסע
 עג -,245) ,28 יליה

 יי עטדנצוועגנָא ס
 .ןיצידעמ 1

 ,} 'מונ רָאטַאמַא ָאידַאר רעשידוי רעד .פ 3

 ?טַארַאּפַאיָאידַאר א ןײלַא ךיז ןעמ טכַאמ ױזַא יוז

 יענעיגיה

 ן2404} ,יז 16 .קינכעט :אשרַאװ ,רעדליּב 0 טימ

 ןשיסודסיײװ ןופ ןטָאּבעג ,יפָארּפ וו ,וװו ,רעביוו
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 :קסנימ .ןינעה .ש סםָאנָארגַא ןופ שידַײ .רעױּפ

 3000 ,יז 82 .דנאלסורסַײװ ןופ גַאלרַאפ:עכולצמ
 ן2465} .'ק 40 .יזקצ

 ?ףמַאד סיוא ןצונ ןשטנעמ ױזַא יװ .י ,ווישז

 גָאלרַאפ 'רטנעצ ;עװקסָאמ .(ןסעומש ערעלוּפַאּפ)

 50 .ז 43 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאּפ

 61 .יק

 .יא .ןישַאמפמַאד ןופ עטכישעג .ק ,סָאשטַאמ

 ,8 '1 קצטָאילּביּב '!שנסיװלוּפָאּפ .ב ,ט שיד

 671 .'ק 32 .יז 61 .עגיל-רוטלוק :װעיק

 .רעד ןוא ןּבעל ןײז ,ןָאסידצ .ג ,ולעצנירַאק

 .ּביּב !שנסיװ-יּפָאּפ ,ן--כ .י שידיא .ןעגנוכיירג

 .ז 08 .צגיל.רוטלוק :װעיק .7 'ג קצטָאיל

 5461 יק 2

6 

 יניפרע עשטײד עײנ ַא .ר ,שטיװַָאמַארּבַא

 יָאװער עשימָאגָאקע ַא ןעפודסיוּרַא טעװ סָאװ גנוד

 גנודניפרע עזיד) טלעװ רעצנַאג רעד ןיא עיצול

 סעװ ןעמ עכלעװ טימ ןעלהױק עגיסילפ -.זיא

 ."ליװ ,2 טקָא ורָאפ .(ןענישַאמ ןעּבײרט ןענעק

 4691 ,22 ,21 טקָא גָאט

 םעד ןעטיײּברַאפ טעװ ָאידַאר יד .י ,ןַאסמַארּבַא

 ן5170) .12 ּפַא גָאט .רעגיײז-קצװ

 יד ןעװעג טנעװײל זיא לָאמַא .מ ,יקסנעוויא
 גױא װרָאפ .דײז טציא יװ עירעטַאמ עטסרעײט

 דנַאל עטרױיליװיצ ןײק ןעק ןעלהױק ןהָא ;3
 ירטסודניא-לָאװ יד ;3 טְקָא .ןעריטסױקע טינ

 ינעל ענעדישרעפ ןיא ןוא צקירעמַא ןיא טציא

 יזַא יװ ;23 ילוי .ןעטײצ עגילָאמַא ןיא רעד

 :עכ ;18 גױא .דײז עטלעטסניקצג יד טכַאמ ןעמ

 סָאװ ירטסודניא עגױיר ַא -- ירטסודניא טשימ
 .עטצצל יד ןעסקַאװעגסױא עקירעמַא ןיא זיא

 טנַײה ןֹוא לָאמַא רעקוצ ן22 גױא ,רהָאי ןהעצ

 .נעל ענעדישרעפ ןיא רעקוצ ןופ עיצקודָארּפ יד
 ן2176--24711 .5 טּפעס .רעד

 ןטפַאשטריװדנַאל עשינַאקירעמַא ,נ ,יקסניסַא
 יז 8 רעמַאה .ןעגנוכוזרעטנוא עטסײנ יד טױל

3--50. {2477} 

 יד ןּבילקעגוצ ןּבָאה ןשטנעמ יװַא יװ .ס ,ךַאּב

 {2475) ,20 עידרַאװג צגנוי .גנוטכײלַאּב

 ,ןָאטלופ טרעּבָאר .טעּברַאַאּב .ש ,יקסמָאטסַאב

 רעדניפרעד רעד

2 8. 

 מייב"נירג .ףישפמַאד רעד ןופ

24791} 

 טעד ןעּבײרטרַאפ ָאידַאר יד טעװ א ,ןילודָארָאּב

 טטצעל יד) ?רעזייה רענַאקירעמַא יד ןופ ףארגָאנָאפ

 .(ףַארגָאנָאפ ןופ גנורעסעּבסיוא ןוא .גנולקיװטנַא
 לּבפ"נ .ןָאפעלעט רהָאי גיצפופ ;24 טּפעס גָאט

 ן2451-24500|/ ,5 ץרעמ מָאמ"דָארג ,20 ּבצפ

 .רע ןוא ןעגנוקצדטנצ .לֹאֹומש ,םולּב
 ןוא רעקעדטנע סלַא שנעמ רעד .ןע גנודניפ

 גנַאגפױאנצנוז רעד ;2 טּפעס שז"ָאמ .רעדניפרע

 ךַארּפש יד ;12 טּפעס .רוטלוק רעכילשנעמ ןופ

 ןוא טפירש ;26 טּפעס .גנודניפרע עכילשנעמ סלַא

 רעד ,גרעּבנעטוג ןַאהָאי ;3 טקָא .תיּבףלַא רעד

 רעד ;17 טקָא 110 טקָא .קורד ןופ רעדניפרע

 .קַאזיזָאלּב רעד ;גנוצלעמש ןעזיא {3 צעד .דָאר

 צצד .ןעלױק:סוקָאק ,גנוצלעמש ןעזײא ;12 צעד

 ן2401 2452) 26 צעד .ןישַאמ-ףּפּפַאד איד 09

 ןַאלּפָארעַא ןופ רעדניפרע רעתמא רעד ,ןֹויצ:ןּב

 {24921 .7 װָאנ וורָאפ ,ילגנעל 'ּפָארּפ

 3491 .1555 עז .לארשי ,דניקלעּב

 .עג טרעװ סָאװ ךוזרַאפ רעד .י .ד ,רעטלַאג
 ןיא דנעגוי רעזנוא ןעריסערעטניארַאפ וצ טכַאמ
 5441 .6 ינוי טלצוו"דיי .יײרעמרַאפ

 רָאפ .סרעגייז ןופ עטכישעג יד .א ,רעזדרַאג

 טימ ךױ ףױא טגָארטימ סָאװ ,רענַײטש ;28 וָאנ

 ן3490--249ט1,26 צעד .(רענייטשלעדע) ןעגינעגרַאפ

 רוטלוק:םּתס .ירֹוא ,ךילקילג
 ,3--2 'ז 24 ךָאװ"נילָאװ .(קינכעט

 ןגעװ סעּפעל
4971 

 ןריצירּבַאפ ןעמ ןָאק יצ .יֿפָארּפ .י ,יקסוועלעד
 299 .17 ּפַא לּב'ירַאּפ ?דלָאג ךעלטסניק

 ןוא לַאװסױא-ףורַאּב םעד ןגעװ .ג ,טכעה
 .32--28 י"ז 4דניק .ןלעטש-גנוטַארַאּב-ךַאפ ןגעוו
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 ,לּפמצל ןשירטקצלע ןופ ַײליּבי .עי ,װָאקילעז
 ן25001 ,7 טּפעס מירפ

 ךרוד סרַאמ ןופ תורושּב עײנ .נ ,ץיװַאקילעז
 11 .12 ץרעמ לּבט"די ?ָאידַאר

 --רעקַא--כרוד .סָאנָארגַא .9 ,קישסװַאנַאי

 יז 7 טרָאװ"ָאק ,(ןטריװדנַאל רַאפ תוצידי) ןצנַאלפ

 ײה ןוא ּפָארַא ד טמענ'מ יװ) צנרעצויל 9

 טראפ?



 .(ןטריװדנַאל רַאפ ןעגנוזײװנָא} (ייה סָאד טלַאה'מ
8 10-9. |9503--503 

 .רוטַאנ ןגעוו ןסצומש .י ,יקסנושַאי

 11 גַאי טצ"פ .קינ כצ ט ןוא טפַאשנסיוו

 ןטײצ יד ןיא ;18 נַאי .ןסָאמרעט.טפול עקיסילפ

 ,5 ּבעפ .האופר וצ עימעכ ;22 נַאי .טלעק ןופ

 .עיזיװעלעט ;9 ץרעכ .עיצַאקינומָאק ןגעװ ;6

 .עייװעלעט וצ ףַארגעלעט-רעדליּב ןופ ;12 ץרעמ

 יָאקלַא "רעקידחסּפ, ןוא *רעקידצמח, }26 ץרעמ

 .דײז עכעלטסניק ןוא עכעלריטַאנ ;4 ּפַא .לָאה

 }4 ינוי .סולָאּפ-ןופצ ןרעּביא *עגראנ, ;7 יַאמ

 -כעט רעד} ףָאטשױר ןטסימוצ טימ עיצַאקירּבַאפ

 .(יקצישטשָאמ יצַאנגיא יפָארּפ ןופ ךַאפ רעשינ

 ןלױק ןופ ;18 ינוי .דײז עכעלטסניק ;11 ינוי

 -רענע ןופ לַאװקרוא רעד {22 ינוי .ירטקעלע וצ

 ילוי .ןעגנוציילפרַאפ--סנגערסקַאלש ;9 ילוי .עיג

 .שטנעמ--ָאידַאר ;25 ילוי .ןָאזעס ױּב םוצ 6

 ןופ עיצַאקירּבַאפ ;30 ילוי .ןקנַאדעג עכעל

 גױא .טלעק ןופ סרעטסיימ עסיורג ;6 גױא .טלעק

 =טסניק רעײנ ן9 טּפעס ,טפַאנ ןיא קחוד רעד 0

 ףמַאק ןיא ןלױקגײטש ;8 טּכעס .ןױנעּב רעכעל

 ךָאנ טשינ ּבױא ;17 טּפעס .ןטנערוקנָאק יד טימ

 רעד 3 טקָא .(יירעילפטפול ןגעװ) ..,רעטַײװ

 טַײצרָאי ןטסקיסײרד םוצ) עיצַאיװַא ןוכ רעטָאפ

 ןיא םישודיח ;15 טקָא .(לַאטנעיליל ָאטטָא ךָאנ

 יפױא ןוא גנוטלַאּפש ;22 טקָא .יוּב ליּבָאמָאטױא

 --רעּבלױקעװק ןופ דלָאג} עירעטַאמ ןופ יוּב

 ןּבעל רימ ;20 טקָא .4ףָאטשרעסַאװ ןוּכ םוילעה

 .עיצַאקיפירטקעלע ;3 װָאנ !םוידַאר ןופ תוכזּב

 .דנַאּברַאפטַאר ןיא עיצַאקיפירטקעלצ ;26 װָאנ

 .24 צעד .רעסַאװ ןוכ הכרּב יד ;10 צעד
 ן2533--2504

 12034} ,17--18 יז { קעװ"גני .ָאידַאר --

 2538 .74 צז ---

 -ןעצ רעד) רעוט ןליטש ַא דובּכל בֹוט םוי ַא

 ףליה,; ןופ רעטלַאװרַאפ ןופ ײליּבוי רעקירָאי

 גָאט'ליװ .(שטיװָאמַארּבַא שריה *טעּברַא ךרוד

 = .ן2 בעד

 ינעסיװ ןופ טלעװ רעד ןיא .ר"ד ,יכדרמ ,ץּכ

 .(קילּברעּביא רעכילטנעכעוו) ןעגנודניפרע ןוא טפַאש

 2571 .26 ּפַא לּבט"דיי

 טלַא יװ ןענעכערוצסױא טפלעה םידַאר .ֹּב ,ל
 1 .20 טקָא גָאט .דרָע יד יא

 ףיוא "ןָאיליװַאּפ רעשידיא , רעד .ס .א ,קיריל

 :טנייה .גנולצ .שסיוא רעפרָאדלעסיד רעסיורג רעד

 {2539) ,21 יַאמ

 =רעכ ןעגעװ ןַאלּפ רענַאקירעמַא רעײנ .ּפ 8

 {-30) .21 יַאמ טנײה .ָאידַאר ןוּכ גנודנעוו

 +ייװ ןוכפ טלעװ רעד ןיא .ר"ד .א ,ןילַאגרַאמ
 .24 גױא טלעװ'+יי .קינכעט ןוא טפַאשנעס

 ןכ511)

 -ַאּב .טײקכעלקריװ רָעדָא עיזַאטנַאפ ,א ,יליס
 .ָאידַאר ןוּכ טפנוקוצ ראד ןגעװ ןעגנוטכַארט
 יי .30 ינוי םירפ

 רעדניפרע רעד ללעּב ,ג .א .ל ,ןַאמלעגָאפ
 ,ריעידוג סלרַאשט ;17 נאי װרָאפ .ןָאפעלעט ןופ

 .(ימוג ןופ) רעדניפרע רענַאקירעמַא רעסיורג רעד

 זָמֹה סיַאליא ;7 בעפ ,ןעּבעל רעשיגַארט ןייז ןוא
 :ו0 גַאי .ןישַאמ:הענ רעד ןופ רעדניפרע רעד
 -רַאפ יד טכַאמעג ךילקילג טָאה גנודניפרע ןייז
 -לעװַאּב סינטיהװ יַאליא) הטוַאס יד ןֹוכ סרעכ
 רענַאקירעמַא -- סרָאמ לעומעס ;3 נַאי .(ןישַאמ

 ןַאשזד ;31 נַאי .ףַארגעלעט םעד ןופ רעדניפרע

 רענַאק-רעמַא?שידעװש רעטמהירַאּב רעד ,ןָאסקירע
 :סגעירק ןוא ןענישַאמ עגיטכיוו ןוּכ רעדניפרע
 |2945--20431 ,24 נַאי ,ןעפיש

 רוטַאנ רעד ןיא טפַארק עײנ ַא .ַא ,ןַאמכַאֿפ

 טלצװ"די .ןעשנעמ םעד רַאפ ןעטײּברַא לָאז סָאװ

 םירוטקָאד סָאװ) טפיג ַא סלַא םװידַאר ;10 ינוי

 גנוקריו רעד ןעגעװ ןענופעגסױוא טצעי ןעּבָאה

 2990--2949| .7 ּפַא רוק"דַי .(םװידַאר ןופ

 ןירפ .עיצַאקיפָארטקעלע .שזניא .כ ,לקניפ
 {25511 ,2 וװָאג

 251 .2073 צז .לעַארסי ,סקופ

 טּבָארג'מ ױזַא יװ -- ןטנעמיד .ר"ד ,ה ,קנַארפ

 ,ײז טפוקרַאפ'מ ןוא ײז טכײלש'מ יװ ,סױא ייז

 ןַא סלַא גנודליּבסױא עשינכעט ;19 צעד ורָאפ

 ז2094--?993| .83 רעג .סעלּבַארּפ רעטײּברַא

 קעװ"גוי .יירעילפ טפול ןגעװ ,מ ,ןַאמלעּפ ןק
4 5581:) 

 .גרעּבנעטוג רעשידוי רעד .ר'ד ,א ,ןעטסריק

 =ורדכיּב) גָארּכ ןיא גנולעטשסױא ענעטלעצז ַא

 ,9 טְקָא לּבט"ָאל ,19 טקָא טנײה"זירַאּפ .(יירעק
 ן2556}

6 1362 



 .ןָאפעלעט רֶהָאי גיצפופ .בקעי ,םיוּבנעשריק

 יי .10 ץרענ שז'ָאמ

 --9 ןרעטש .עיפַארגָאנעטס עשידַײ ,1 ,יקצַאש

 ן- | ,51--46 יז 0

 ןוכ טלעװ רעד ןיא .ר"ד .ב ,דלעפנייטש

 =רעּביא עכעלטנכעװ} .טפַאשנעסיװ ןוא קינכעט

 {25591 .9 נַאי שז'ָאמ {טכױ

 ענעיגיה ,ןיצידעמ 1
 .וּפָאּפ .זָאלוקרעּבוט .ר"ד ,לא ,רעגנַאװשלָא
 -רָאפ ַא טימ ןעגנונעכײצ 9 טײמ ערושָאױּב ערעל
 ,עט:2 .סילעַאכימ סקַאנ ר"ד יּפָארּפ ןופ טרָאװ

 דנַאּברַאפ ןוכ 'גסױרַא .עגַאלפױא עטרעמרַאפ

 "צזָא , קעטָאילּביּב:סקלָאפ) יז 97 :ןילרעּב .*עזָא

 (25001 .(8/21 ינ

 ןגרָאז ףרַאד ןעמ ױזַא יװ .ר"ד .ַאילוי ,יײלּב

 ןקיטײנ סָאװ ,יד רַאפ ןּבירשעג ?טנוװזעג ןרַצּפ

 לקיטש ַא ןיא ןוא טכיל ןיא ,טפול ןיא ךיז

 ײקסװַאכיּב .ז ר"ד ןוכ טרָאװרָאפ ַא טימ .טַיורּב

 ,160 *ז 43 .זָאט :עשרַאװ .עגַאלפױא עט2
 ן2511

 זיא סָאװ .זָאלוקרעּבט .ר"ד .0 ,רעזעלג
 =ַאּב וצ םיא ֹוזַא יװ ןוא זָאלוקרעּבוט סנױזַא

 93 .קנַאדעג רעכעלטפַאשנסיװ :װָאקרַאכ ,ןפמעק

 12962| .'ק 53 .יזקע 8000

 ןיא םירוטקָאד--ןדי יד .ר"ד .ה ,רעיגיה

 'רַאפ וצ 'זעג רעד ךרוד 'גסױרַא .רעטלַאלטימ

 ןוכ 'קלעפַאּב 'די רעד ןופ טנװעג סָאד ןטיה

 ןוכ עדנַאגַאּפָארּפ רַאפ עיצקעס .?זָאט, ןלױּפ

 5031 ײז 80 :עשרַאװ .ענעיגיה

 ערעדנַא ןוא ײרעלמַאטש .ש ,שטיװעקליצז

 יד .ןעגלָאפ ןוא תוּביס ערעַײז ןערעלהעפ-סנעדער

 :ײה רעלַאקידַאר רעײז ןופ ןעדָאטעמ ענרעדָאמ

 לעיפ ןופ דנורג ן'פױא טלעטשעגנעמַאזוצ גנול

 =על קורד ןעשרַאװ)} .ָא"ָא ...קיטקַארּפ רעגירהעי

 ן25641 .ה 57 .י*ַא ,ןײטשּפצ-ןיוװ

 1-וש60ס 0280008627 ר 3011מ1ס. 1:21:16-

 ט801:18-ט0שטטע6 ש60/ט9 םעס1, 111602-

 --טסקעט)} .יז 10 ."ןעגָאמַאר , :ענליו ,81608
 {2509| ןשידיי

 ןעפרַאד יֹזַא יװ .ר"ד :פָארּפ ,לימפ .ןַאזָאי

 ?הנותח רעד רַאפ ןעױרכ ןוא רענעמ ןערהיפ ףינ

 ןײר ַא ןערקיּפ וצ ױזַא יװ ןעלטימ עשיניצידעמ

 ,(ךעלדײמ ןוא םירוחּב רַאפ רעזייװ-געװ) ןעּבעל

 61 .ז 82 .ּברַאפדלָאג .מ :עשרַאװ

 ךֶצנ ןוא רַאפ ךעלדײמ ןוא ןעױרפ רַאפ תוצע ---

 .(שױיוצנַארפ ןופ גנוצעזרעּביא} הנותח רעד

 =יניײארעּפ:סטכעלשעג ןוא ןעּבָאה הנותח סָאד (1

 קורד :אשרַאװ ...טײקרַאּבטכורפנוא (2 .גנוג
 2567 .רענלימ-ַארָאקיש

 עגנוי ןוא ךעלדעמ סָאװ .ר"ד .ד ,סירעדנַאל
 .ּברַאפדלָאג .ל ;עשרַאװ ..ןעסיוו ןעּכרַאד ךצלּבײװ
 יו .ירג 50 .ז 0
 .טפַאשרעגנַאװש ןעגעװ .,ר"ד יּפָארּפ ,דמַאהנָאמ

 -רעכ וצ ױזַאיװ ןעלטימ ןוא תוצע עשיניצידעמ

 .ןעּבָאה-רעדניק ןוא ןערעװ-רעגנַאװש ןוּכ ןעטיה

 {3559| .'ז 52 .ּברַאפדלָאג .ל :אשרַאװ

 עכילנעמ צטכַאװשעגּבָא עגנוי רַאפ ןעלטימ --

 הואּת עכַאװש ענערּבעגנײַא ;טלַאהניא .ןענַאגרָא

 עשיניצידעמ ..,גנוגיניארעפ עכילטכעלשעג וצ

 92 .י"ָא ,דרָאקער קודד :עשרַאװ .ןעטפירשרָאפ
 2701 .ז

 ןוא רענעמ ײּב םזינַאנָא .ר"ד יפָארּפ .םיהַנַאמ

 עשיניצידעמ עשיטקַארּפ ךרוד ןעלטימלייה .ןעיורפ

 ןוא ןערעטלע רַאפ גנוזײװנָא .ןעגנוזײװנָא

 -'ז 16 .861:016 קורד :עשרַאװ |!| .םיסּפורטיּפַא

 |2571| ןדמַאהנָאמ ר"ד יפָארּפ :עליה} .'רג 0

 רעטשרע ןוכ םיללּכ עצרוק .ר'ד .ק ,טָאלרַאמ
 .טמוק רָאטקָאד ַא זיּב ןלַאפסקילגמוא ןיא ףליה

 .דַאּבַאש .צ ר"ד ןופ 'דער רעד רעטנוא שידיי

 =עג סָאד ןטיהרַאפ וצ 'זעג רעד ךרוד !גסױרַא

 ,"זָאט, ןלױּפ ןיא 'קלעכַאּב 'די רעד ןופ טנוז

 ןלפ721 יז 16 :עשרַאװ

 -דנַאהּפָא .זײּפש ןוא טנוזעג .ּב .א ,ווָאלושימ
 *ַאנ עטנוזעג ןוא גנולקיװטנע טנוזעג ןעגצו גנול

 =יו עטסעײנ עטצעל יד ךָאנ גנורהַאנ עכילדיט

 ,עּבַאגסױא ס'טיורקדליש .ןעדָאטעמ עכילטּכַאשנעס

 ץגס 2646ס/ 1462148 609//00 :קרָאײיג

 .ז {ש--124 ,3806 6

 |2575| ,4 גױא שז"ָאמ ,יקסװָאּבוד .ב רימ

 :ימ ,י הרפש סרמ ןוא .ּב .א .'?ָאלושימ
 עלַאנָאיצַאר , ךוּב ךָאק רעשירַאטגצװ .װָאלוש

 ןוא ןעלצטשוצנעמַצזוצ ײ:ש יה ךוּב ַא ."גנורהַאנ
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 .ןעוײּפש עשירַאטעגעװ עכילריטַאנ ןעריטנַאלַאּב
 16 264461 :קרָאי-ינ .עּבַאגסױא ס'טיורקדליש
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  תןע-ב 4

 ײל .ב .4 גױא שז ָאמ ,יקסווָאּבוד .ּב ר"ד

 2874 .90 טקָא יירפ ,רעּב

 =ָאזַאמ ,םזידַאס ,םזינַאנָא ,יפָארּפ .א ,לערָאפ

 ,ָא"ַא ,..גנוגידירפצּב-טסּבלעז עמײהעג רעדָא םזיכ

 40 .יז 101 15 .י"ֵַא ,דרָאקער קורד ןעשרַאװ}
 {25751 .ירג

 ַא .ױרפ רעד ןופ ענעיגיה ,ר'ד .וװ ,יוטַאלפ
 20 טימ ךעלדײמ ןוא ןעורפ רַאּפ רעזיוװגצוװ

 ,גריּבצניג .מ ר"ד שיד" .טסקעט ןיא רעדליּב

 :גסיװ) .'ז 172 .ןסיװ םוצ גצװ רעד :עשרַאװ

 ימ ןופ 'דער רעד רעטנוא קעטָאילּביּב !טּפַאש
 5761 .(זייר

 :ָארּפ ויא סָאװ .ר"ד .ק ,טוּברַאק-ַאּפַארַאק

 טנזעג סָאד ןטיהרַאפ סָאד ?ענעיגיה עלצנָאיסעפ

 .רעטעּברַא עלעירטסודניא יד ןופ ןּבעל סָאד ןוא

 ר"ד ןופ 'דער רעד רעטנוא שילױּכ ןופ יזרעּביא

 {25771 .'ז 116 .זָאט :טשרַאװ .דַאּבַאש .צ

 -גױז ריא ןוא ױרפ יד .ר"ד ,' ,קישטניּבור

 .רעדליּב 28 טימ גנולדנַאהַאּב ערעלוּפָאּפ .דניק

 115 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ

 5751 .'ה 1 .יזקע 2000 .יז

 .עגעלֿפ יד ןוא גנַאגמורַא רעד .ר"ד .ג ,רעטיר

 :עלפ א סרעטומ רַאפ רעזײװגעװ .דניקגױז ןופ

 ןלעמעג 28 ןבעגעגוצ ןוא טעּברַאַאּב .סנירעג

 ןופ| .דַאּבַאש .צ ר"ד ןוכ 'דער רעד רעטנוא

 .'רג 80 .יז 10,103 .זָאט :עשרַאװ |שטַײד
25791) 

 ,ןרוגיפ 19 טימ .ןײצ טטנװעג ,ר'ד .ק .,עזער

 :ַארגלא .א ר'ד ןופ גנוצעזרעּביא עטריזירָאטױא

 :סקלָאפ ,'עזָא, דנַאּברַאפ ןופ 'גסױרַא .ַאדיװ

 {55501 ,יז 40 :ןילרעּב .0/22 יב ?צזָא, קצטָאילּביּב

 ןעלטימ יד ןוא ןיטַאלרַאקש .ר"ד .צ ,דַאּבַאש

 ,.'רג 30 .יז 92 .זָאט :עשרַאװ ,ןטיהרַאכ וצ
5811 

 ערעײא טיה .טנעצָאד:טַאװירּפ .װ ,ןָאירד

 ,כלימ {כ גיוא מירפ ,08---67 'ז 8 זעג"פ !רענײצ

 ן2583--?ט8ל| .803--803 *+ 19 זעג"פ .רענײצ

 זיא שטנעמ רעד ,יפָארּפ .ןַאירַאמ ,רעגייא

 --129 יז 9 זעג"פ .עײרעטַאּב עשירטקצלע ןַא

1. 25541 

 תורוסי עשינעיגיה-רַאטינַאס יד .ר"ד .דֹוּבנזייא
 ---ג יז (לּבט"א) טנוזעג ןוא קלָאפ .הרוּת רעד ןופ
5. 

55891} 

 .ץרַאה ןופ ענעיגיה יד .ּפָארּפ ,טסרָאהכיײא

 61 .87--95 'ז 9 זעגיפ .}

 ,ז 84 קירפַא .עיצנעולפניא יד .ר"ד .י ,ּפיא

 יז 26 .גנוטיהרַאפ ןוא ןּרַאפעג ערעײז ,ןקָאּפ 60

 ן3935--2ט571 ,10--9 יז 29 ,3--7 יז 28 ,14-3

 -ניק ײּב טכוזלעג .ר"ד .ַאדײא ,סענַאדַאּב

 (טײהקנַארק רעקוצ) סיטיּבַאיד }17 טקָא גָאט ,רעד

 .דכַאװש טימ ןעמ טוט סָאװ ;28 ינוי .עגנוי יד ןיא

 :בױט ןעדיײמוצסיוא וזַא יװ ;4 ּפַא ,רעדניק עגינ
 סָאד ןעטיהרַאפ וצ יװ 124 טקָא .רעדניק יײּב טײק

 ןופ טײקגיטכיװ יִד ;18 ּפַא .רעדניק ןופ טנוזעג

 :ביוו יד {22 ּפַא .רעדניק רַאפ ןעגנוּביא עשיזיפ

 ןיא טשױר סע ןעװ ;16 יַאמ .ןעהור ןוכ טַײקגיט

 :יט טײהקנַארק יד טמוק ןענַאװ ןופ ,ןערעױא יד

 .ןעריג יד ןופ זָאלוקרעּבוט ;91 טקָא .םויראסוטינ

 ןַאשײקַאװ ַא ןופ טײקגידנעװטױנ יד .ן30 יַאמ

 ןוא ןילּפיצסיד עגיטיוג יד ;5 ילוי .רעדניק רַאפ

 יב ןעטײהקנַארק עזעװרעג ןופ גנודיימסיא יד

 ןערינ ;21 ֹװָאנ .עיגלַארוינ ;26 טּפעס .רעדניק
 וט ןופ רעדניק ;9 טקָא .רעדניק ייּב טײהקנַארק

 ײּב םזיטַאמור ן19 ינוי .ןערעטלע צזָאלוקרעּב
 .רעד:יק עטנוזעג רַאפ זײּפש ;10 ילוי .רעדניק
 ( .23 װָאנ

 .גיק ןעּפַאשַאּב ןענעק ןעמ ספװ .ל ,ןילודָארַאּב
 וצ ןעּבעל רימ ;22 יַאמ גָאט"ליװ ,ןּבעל ךעלטס

 סײצ רעזנוא ןופ ןעּבעל טזעװרענ סָאד ,גיטסַאה
 יגוי לּבּפ"נ .ןערהָאייד ןעשנעמ יד יּב טצריקרעפ
 ,טכיזדניװש ןעגעג טקעדטנַא לעטימ רעײנ ַא 1
 ן2607--5409| ,18 װָאנ גָאט

 רעכפלטסניק טימ ןלַײה סָאד .ר"ד .ה ,ךַאּב

 |20051 ,192--131 יז 8 זעגיפ .,ןוזגרַאּב

 'זָאמ} זעג'פ .גָאטײװּפָאק .ר"ד .ּב ,'קצע--ֹוּב

7--343. 2091 

 .שנזצג רעד ןגעװ .ר"ד ,ל ,ןייטשרעגהוּב

432 7 



 םַײה רעד ןיא טנגויילוש רעד ןופ עגעלכ-סטײה

 .ַאּב .(רעיצרע ןוא ןרעטקע יד רַאפ ןעגנוקרעמַאּב)
 ,6--5 יו 2--1 דניק .ףלואװ .ז .ש ןופ טעּברַא

 {2610 ,20 - 18 יז 6--9 ,29--23 3

 ןופ צנעיגיה רעד ןגעװ .ר"ד .ל ,ןַאמכעלּב
 ן2611} .17 טְקָא מירפ .רעדניקטסורּב

 .פל וצ ױזַא יװ לטימ רערעכײ ַא ,לארשי--ןּכ
 .8 גױא טלעװ"די .טלעװ רעד ףױא רעגנַײל ןעּב

 ן2513)

 .ענרע-רעדניק ,יּפָארּפ .דרַאהנרעּב ,סקידנעּב

 6131 .132--181 יז 12 זעג"פ .גנור

 מירפ .לעַארזיא סמײשזד יּפָארּפ :ר"ד .י ,רעעּב

 2611 .15 ץרעמ

 .259--285 'ז 16--198 זעג"פ .עיצַארוק ריא
 ן3632 :

 .'דַאנַאק ,טנוזעגרעזנוא .ר"ד .ש ,דלָאג
 ןעלײה וצ יװ ;1 טקָא ,22 ,3 ,2 טּפעס די

 .קנַארק יד ;4 ,2 ,} לּבװ"דַאנַאק .עקנַארק ,ּב .ט

 |2:23--26151 .8 .ןצרַאה ןוּכ ןטיײה

 .א ר"ד תאמ הניגיה תרוּת ;ר"ד .ַא ,ןידלָאג
 םַײנוכיּת רפס:יּתבל ארקמו דומל רפס .ןַײּטשנדלוג

 י(בונישיקּב תירבעה היסנמגה תאצוה} םעלו
 {26531 .86 קלָאפ"דיי

 ןגעוו ןעגנוזייוונָא צקינײא .ר"ד .כ ,ךיורטשדלַאג

 .24 טְקָא טסצרּפ .טפַאשנסיװ-סטרוּבעג ןוא טרוּבעג
3698 

 מירּפ ,זָאילוק רעּבוט טימ ףמַאק .ר"ד .ז ,ןָאדרַאג
 ן56261 ' ,11 טקָא

 :דניװש יד ןוא לוש יד .ר"ד .מ ,יקסמַאר

 ן2657} .27--25 יז 4 ,9--6 * 3 דניק .טּכז

 צרעלוּפָאּפ} רעּביפ--ײה .ר"ד .ה ףסוי ,ןי=ג

 .0 ילוי שז'די .(ןעגנולדנַאהּפָא עשיניצידעמ
2625 

 6 טפעס יירפ ,קַײטּפַא=ןיוה יד

2629 

 .ַא ,רָאטקַאד

 ןופ ןעטכױסױא יד .ריד .3 +י ,יקסװַאּבוד

 יי .7 טקָא טז'ָאמ .ןעקנַארקןערינ

 סלַא ןוז יד ןּוא םי רעד .ר"ד .ב ,יקסניּבוד

 יז 6 זעג"פ .ןשטנעמ עט:

 ןטיהּפָא רימָאל 1160 ילֹוי מירפ .ּתֹוחּוּכ ערַאּבליה

 עגאל עראטינַאס יד 10 טקָא .טנוװעג רעזנוא

 ,ײלצג) טכירַאּב} .דנַאלטעל ןיִא ןדיא יד ןוּכ

 ,20 גױא .4גנוטַארַאּב 'עזָא, רעד ףֵא |טנע
 ן3223--2:311

 יד טימ ןעמ טפמעק יװ .ר"ד .סקַאמ ,רעלגגיד
 --15 ,191--135 *ז 13 זעג"פ .ןטקעזניאיזיוה

 יז 18 ,277--274 יז 17 ,287--234 יז 6

9 26341} 

 םילכאמ עשידײ יד .ר"דז ,שסיװַארָאטקעריד

 טנוזעג ןוא קלָאפ .םירעדעג יד ןוּכ טעּברַא יד ןוא
 9631 .(לּבט"א)

 ןוכ ןכַאמ ןעמ ןָאק .ּפָארּפ ." ,יקסוועלעד
 5531 ,7 ּבעפ לּב"זירַאּפ .גנוי טלַא

 יב עזָאלוקרעּבט יד .ר"ד .נ ,טכערטלַאה

 ןג67 .246--241 יז 16--19 זעג'פ .ןדײ

 .מוא טימ ןעמ טפמעק יװ .טרעּבלַא ,עלַאה
 --159 9 ,192--121 *ז 8 זצג"פ .טילפ

 ן26351 .1

 טיורק ערעיז עױר .יפָארּפ .רוטרַא ,ןַאמטרַאה

 ן26391 .841--540 יז 21 זעג"פ ,לטימסקלָאפ סלַא

 ןוכ ךיז ןעמ טיהרַאפ יװ ,יּפָארּפ .ה ,רענּביה

 ן2640 .44--45 יז 8 זעג"פ .ןליּב-רעטניװ

 דניק .רעדניק גױז ןופ ןדָאּב סָאד .ר"ד .8 .וו
11 411 

 .גרעלעג ןּבצל גנַאל יװ .ר"ד .מ ,םיֹוּבלעשנײװ
 =ַאנָא ןגעװ ;95--2

 .סטכעלשעג ןגצעוו ךָאנ
 ן2544--9845)

 {117--115 ןז 8 .םזינ

 ,170--163 'ז 11 .ןּבעל

 .ּבױט ןוכ ךיז ןעמ טיהרַאפ יװ .ר"ד .5 ,ןַאמסיײװ
 ,טסוה ךייק ןעגצוו ;192--191 *ז 12 זצג"פ .טייק

 ןערעװ רעגָאמ ןופ הנכס יד ;26 ילוי דָא"דענעק

 יי ,11 ילוי .ןיצידעמ ךרוד

 .לוש רעד ןופ לטצלב ַא .ר"ד .א ,יקסּבושריוװ

 12645| .30 ילוי ליװ טַײצ .ןיצידעמ

 ךיז ףרַאד ןעמ ױזַא יװ .טנעצָאד .ל ,װָארעגנעוװו
 .18 ילוי מירפ ,186--185 יז 12 זעג"פ .ןדָאּב

 ןמ649}

 = ער 2



 ןוא טלצק יד .ד ,ינוטָאלָאּבַאז

 :929--527 יז 20 זעגיפ

 :ענ ףרצד ןעמ ױזַא יװ .ר"ד .ע ,ןַאסדניקלַאז
 .207 --206 יז 14--13 זעג"פ .סענַאװ-ןענוז ןעמ

 ן2651) 2

 ,טבוזעג סָאד
2650 

 .(קניירק יד ןופ תוּביס ידל ַײז טימ ףמַאק רעד ןוא קניירק עקיּפעלק יד .ר"ד .א ,ןַאמרעּבליז

 1 .15 ,14 טקָא מירפ
 ןעלצווק סגנוקעטשנָא יד ר"צ ,לאוי ,רעגניז

 1 ,15 גַאי טצ"די .סדַאלוקרעּבוט ןוּכ

 :גיק עגײלק ןופ גנורעגרעד .ר"ד .3 ,דניקסיז
 ן2655: .2353--230 יז 16--13 זעג"פ .רעד

 רעדניק עשידיא סָאװרַאפ .ר"ד .א ,סעדלעז
 םעד ןעגעװ .עכילטסירק יװ רעגינַײװ ןעּברַאטש

 װָא דרַאָאּבכי רעקרָא-וינ רעד ןופ טרָאּפער

 51 .6 ּבעפ װרָאפ ,"הטלצה

 יד ןיא גנודניצנָא יד .יּפָארּפ ,ה ,רענײּפַאס

 '| .147--142 יז 10 זעג"פ .ןטפיה

 ןהעגמוא ןעפרַאד סרעטומ יװ ,הרש ,ןעסקַאט

 =קנַארק-רעדניק ןופ ןעדײל סָאװ ,רעדניק םורַא

 תורצ יד 0 ןהייצ עטכעלש ;9 ּבעפ וװרַאפ .טַײה

 .0 טּפצס .ןעשבצמ םעד רַאפ ןעגנצרּב ײז סָאװ
 ן2555--26511

 .םיור ןעטלַא ןיא ַײרָאטקָאד ןייצ ,ףסוי ,רעּביוט

 ן2659| ,12 ַאנ לּבסיָאל

 ,יקעלעט
 .1522 'ז 10 וצג"פ

 .יילּב טימ גנוטפיגרַאפ ,ר"ד ,גיוודול
2661 

 עשיניצידעצ מ .ר"ד .ףסוי ,םיוּבנענעט

 ?גנוי טלַא ןופ ןערעװ ןעמ ןעק .ןצ ציטָאנ

 ּפַא ?טנוזעג ןרַאפ טוג ןעטסַאפ זיא 10 ּפַא גָאט

 טמצענ ןענַאװ ןופ) סױא ןעלַאפ רָאה יד ןעװו 7

 וצ ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ;1 יַאמ .(ףָארדנעד ךיז

 טמוק סָאװ ןוכ ;15 יַאמ .רָאה עטנוזעג ןעּבָאה

 ןעפדַאד עקנַארק ַאמטסַא סָאװ 2 ינוי ?ַאמטסַא

 ילוי .גנוסייּב ַא טמוק סָאװ ןופ ;12 ינוי .ןעסיו

 ?"סוװייה, ןעמוק סָאװ ןופ ;0 גױא לּבט"ַאװפ ,0

 סָאװרַאפ ;17 ילװ גָאט |טײהקנַארק:טױה ַא}

 .רעמוז ןעמוק ןענַאװ ןופ ;24 ילוי .טציווש ןעמ

 ןופ ;27 גױא לּבט"ָאל ,31 ילוי ?ךַאלקנַײרּפש

 טײקטצפ ןעװ ;4 טּפס גָאט ?ַאמױחקע טמוק סָאװ

 ןופ סולפנייַא רעד ;17 טּפעס .טײהקנַארק א זיא

 .ַאכ ןוא רעּכרעק ןעכילשנעמ ן'פיוא ןעזירד יד

 זַא יװ ;26 רַאנ לצט-ָאל ,20 טְקָא .רעטקַאר

 הָאנ גָאט .רעּפרעֶו רעזנוא ןיא .ןעּבָארקימ ןעּבצל

 יד עכלעװ ןעטײהקנַארק עכילקערש ײײװצ יד ;2

 .(ערעלָאכ ןוא טסעּפ יד) טגדַאּב טָאה ןיצידצמ

 :בצמ }|| צעד .ַאיּבָאכָארדיה ןוא ןעֶקָאּפ ;1 צעד

 .קנַארק צטסנרע'נַא) טולּב ןערילרעפ סָאװ ,ןעש

 .(ןערעװ טגיסעלכַאנרַאפ טינ רָאט סָאװ טײה

 :ַאכ רעכילשנעמ רעד זיא סָאװ ;16 ּפַא לּבט"ָאל

 .ןעקור ןיא שינעכערּב ַא ;10 װָאנ .רעטקַאר

 יד ןיא ןעצרעמש ןעמוק סָאװ ןופ 3 נַאי לּבפ"נ

 עלַא ןופ עטסכילקערש יד 12 נַאי .ןעדנעל

 טַײהקנַארק ַא 120 ּבעפ .(סיליּכיס) ןעטײהקנַארק
 ינול .(סיליפיס) חומ םעד טינ טנױשרעּכ סָאװ

 סָאװ ןופ ...ןעריוּבעג טינ ןערעװ רעדניק ןעוװ 3
 .צװ ןעסיװ ףרַאד'מ סָאװ ;16 ילוי ?תורקע טמוק

 ,20--19 יז } דנַײרּפ .טײהקנַארק ןערינ ןעג

 ן2654--26611

 20 זצג"פ .זירדרעדָאפ יד ,ר"ד .צ ,ןָאסלעסָאי
 2655 .821--819 יז

 טײקכילּברעטש-רעדניק .רעדנַאסקעלַא ,לעָאי
 ײּב טײקכילּברעטש יד ;11 ינוי לּבפ"נ ,זדָאל ןיא

 ,28יאמ .ריא ןעגצג ףֵמַאק רעד ןוא רעדניק-גיוז
96561--2657 

 טצ"פ

 סג,

 .י ,יקסנושַאי
 ,2 ילוי

 .ןעקנַארטצג עקידרעמוז

 דניק .רעדניק:גױז ןענעמרָאקוצ ןגעװ ,2 ,ד--י
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 -נָא ַא סּבערק זיא .ר"ד .ךלמ ,יקצינלעמכ
 ןיא ;7 ילוי גָאט"ליװ ?טײהקנַארק עקידנקעטש

 טימ ןעּבעל סָאד ןעװעטַאר ןעמ ןעק ןעלַאפ טכלעוו

 124 טקָא װרָאפ .ןעשנעמ צרעדנַא ןופ טולּב

 וצ רעװש טכַאמ סָאװ טײהקנַארק ַא ,עמטסַא
 .רַאד ןעשנעמ עטנוזעג וליפַא ;18 ּפַא ,ןעמצהטָא

 ;2 יַאמ .רָאטקַאד ַא יּב ןערינעמַאזקלע ךי ןעפ

 .וַב טגנידַאּבמוא זיא גָאטהעװ ןופ להיכעג רעד

 ןופ טײקכילרהצפעג יד) רעּפרעק ןרַאפ גיט
 ןײק טינ טלהיפ ןעמ עכלצװ יב ,ןעטײהקנַארק

 .עמ צגידריװקרעמ ײרד ;19 טּפעס ,(ןעצרעמש

 ןעמ טלײה דלָאג טימ) ןעגנֹודניפרע עשיניציד

 ּבלַאה ַא ן23 ּפַא טַאלּבגָאט .(צזָאלוקרעּבוט סיוא

 ינַאְק ןופ רהָאי ןעדעי ןעּברַאטש ןעשנעמ ןָאילימ

 ןענעז סגױזַא סָאװ 19 צעד װרָאּפ .(קַאר) רעס
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 טרָאס ַא רַאפ סָאװ ;21 ץרעמ ?ןעװרענ:סנ: עק

 סָאװ 131 טקָא ?ןערעדָא עהָאלּב זיצ ז ײהקנַארק
 ילוי ,רענײטש:לַאג זיא טײהקנַארק טרָאס ַא רַאפ!

 .רַאֿפפ זיא טײהקנַארק טרָאס ַא רַאפ סָאװ ;!}

 ,ןעסע םיצ סָאװ ;22 גױצ ,"ןערעדָא עטעװעטרַאה

 רָאפ טמוק סָאװ 117 בַאי .טגוזעג ןײז וצ םוא

 ;19 גױא ?ןעפַאלש ריכ ןעװ רעֿפרעק רעזנוא ןיא |

 .ןעטײהקנַארק-ןעװרענ ןופ ךיז ןעטיהוצסױוא יװ

 יד ןיא טנוזעג םעד ןעטיהוצּפָא יװַא יװ ;7 ּבעּפ

 ןעק'מ ױזַא יװ ;2/ ינוי .םישדח רעמוז עסַײה

 יװ ;7 ץרעמ ,רעטלע רעד ףױא גנוי ןעּבײלּב

 וצ ךיז ןָא טּבױה רע תעּב קַאר ַא ןעמ טנעקרעלד

 ןעגעװ ;10 'ז 3 ,10 יז 2 שז"ליא ?ןעזייוועּב:-
 6 .רעדניק ןײק ןעּבָאה טשינ ןענעק סָאװ ,ןעיורפ

 עלַא ןעלײה ןענעק לָאמַא ןעמ טעװ ;11--10 ז

 עקַאט ןעמ טעװ ;9 יַאמ ּורַאּפ ?ןעט יהקנַארק

 עכײרגלָאפרע) ?ןעכַאמ גידנעהעז עדנילּב ןענעק
 ןוא תויח ףיוא ןערַצװעג טכַאמעג ןענעז סעּבָארּפ:

 ַא טָאה רעטעװ רעד 3 טּפעס .(סיקנַאמ עסױרג

 ;20 ינוי .ןעװרענ ערעזנוא ףױא סולפנייַא ןעסיורג

 גנולָאהרע ףױא ןערהָאּפ ןעזומ ןעשטנעמ עכלעוו:

 רעװ ןוא גרעּב יד ןיא ןערהָאפ ףרַאד סצ רעװ)} !

 רעד ;7 ילוי ןּבעל"נ ,2 ילוי לּבפ"נ .(םי םוצ

 .רעּפרעק ןרַאפ טייּברא עגיטכיוו ןייז--רעּבעל

 =טימ עמַאזקריװ ןעדנופרע טָאה'מ ;10 נַאי װרָאּפ

 .טנע ײנ עכילטע) גנוטפיגרַאפ טולּב ןעגעג ןעל
 לא סָאד .טולּב רעזנוא ןופ ןעטפַאשנגַײא עטקעד .

 גױא .,(האופר ַא סלַא ןעקנַארק םנופ טולּב ענעג;

 עדנעדײל:ןעװרענ רַאפ האופר ַא זיא קיומ 3

 ןעלַאװק עסײה ןופ רעסַאװ טימ ;3 נַאי .ןעשנעמ

 טימ ;4 ילוי .ןעטײהקנַארק ךס ַא ןעמ טלײה

 ?רעדנוה ןעטצר ןעמ ןעק ןעמעהטָא ןעכילטסניק

 רַאפ ןעטלַאהעג ןױש טָאה'מ סָאװ ,ןעשנעמ רעט

 רַאפ ןעּבָאה ארומ טינ ףרַאד ןעמ ;17 טקָא .טױוט:

 וצ יװ געװ רעײנ ַא ;14 װַאנ .עיצַארעּפָא ןַא

 ,29 טּפצס .ןעטײהקנַארק ןעּבָארקימ ךרוד ןעליײה-

 רענעמ יװ ןעיױרפ רהצמ ןַארַאפ ;| װָאנ עסצרּפ

 -ללֵל סָאװרַאפ 2 סי ורָאפ .טלעוו רעד ףױא

 ןופ טפָא ױזַא טדעטש עסױרג ןיא ןעשנעמ ןעד

 ץרַאה סָאד 2 סָאװרַאפ ;28 ילוי ?טײקדימ

 עג ןענעק ןלעװ ןעיױרפ ;21 װָאנ ?רעהפיוא ןהָא

 יד ן8 גױא עסערּכ .קיטײװ ןָא רעדניק ןריוּב
 רעדנעל עלַא ןיא טרעװ עקנַארק ץרַאה ןופ להָאצ

 סָאװ ,ןעטײהקנַארק ;19 טּפעס וורָאפ .רעסצרג

 ;3 צעד .גינעװפוצ רעדָא ליפוצ ןעסע ןופ ןעמוק

 ןיא ןעטיה ךיז ףרַאד'מ עכלעװ רַאפ ןעטײהקנַארק
 2725--090| .16 יַאמ .רעמוז ּבױהנָא

 ."פ ,עמָאכַארט ןופ ךיז ןעמ טיהרַאפ יװ .ׁש 2
 .רעּבוט ןעמעננָא ך ןעמ ןעק יצ 1179 יז 11 ועג
 ןוא עוק ;150--179 "יז 11 .רעכיּב ךרוד עזָאלוק
 ן272--97261 ,193--192 יז 23 .עדָאטעמ-לייה ןייז

 .עד ןוא טפַאשלעזעג יד .ריד .וװ ,ןָאסרעזַאל
 יז (לּבט*א) טנוזעג ןוא קלָאפ .ןשטנעמ צוויטקצפ
17-16, 2729 

 ."ּביּב .עטצרע סלַא ןדיא יד .ר"ד .ל ,סעדנַאל
 ן2730| .218--2135 יז 103 סיוו"דיי

 :נסיװ:שטנעמ ןוא טײקשיאײװרענ וו ,ב--ל
 .ןָאסרואינש יּפָארּפ ןופ עיצקעל עט.2 .טפַאש
 ן27311 .22 ,21 טקָא מירפ

 14--ו3 זעג"פ .טסוהכײק .יּפָארּפ .פ ,טסֹול
 7321 | ,217--215 יז

 24 זעג'פ .ןרעכײר ןגעו ,ר"ד ,יקסדיל
 1 .803--594 יז
 .ךיֹוּב ןופ ךַײא טיה .ר"ד .ל ,שטיװָארעזיײל
 זַא ,רהיא טליװ ;28 טּפעס סקע"שרַאװ .סופיט

 גנודיילק ןגצוו} ?דנוזעג ןַיז ןעלָאז רעדניק צרעײא

 רעקנַארק-ןעגנול ַא געמ יצ }5 װָאנ {ףָאלש ןוא

 רָאטקָאד ַא ןופ סצומׂש ַא ן5 טקָא ?ןעּבָאה-הנותח

 טּפעס |ןיטַאלרַאקש ןגעװ} ,עמַאמ רעשידוי ַא טימ

 עשידוי ,ךײא וצ .רָאטקָאד ַא ןופ ןעסעומנש 7

 ן2735--27531 ,10 צצד !ךעלרעדניק

 .ַאר"טרַאװ .טײקגיזָאלּפָאלש .ר"ד ,י ,רענוּפײל
 יי .10 צעד .ָאיד

 זעג'פ .רעּפירט רעד ,יּפָארּפ .ס ,ַאקסװָאסיל

 קא .377--375 יז 3

 עסיפיצעפס .ר"ד 'פָארּפ .ַא ,יקסווַאדנַאװעל
 {2711| .7--8 'ז 12 דניק .ןטײהקנַארק-רעדניק

 ַאנאס) ןעיזַאלּב .טס .ר"ד .ןושרג ,ןיוועל
 רעד טּפעס טנײה .(עגיטכוזדניווש ןוּכ םוי

 ן2743-2745| .,18 ּפַא .טכוזדניװש טימ ףמַאק

 .ַאכ םעד ןענעקרעד ןעמ ןעק .ערַאלק .,ןיוועל

 גָאט .ןעגיוא יד ןופ רילָאק םעד טױל רעטקַאר

 ן2733} .14 ינוי

 מ ש עשיגי צידצ מ .ר"ד ,מ ,יקסנעל

 יצ ;12 גַאי טגײה ,ןעטײהקנַארק צנרעדַאמ .} צ ס ע
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 ?טײהקנַארקרעקוצ ןעגעג האופר ַא שיילפ:סז זיא

 -קנַארק ענרעדָאמ .קורד-טולּב רעכױה רעד 129 נַאי

 ?נעהנָא ענײז :ּפמָאל ץרַאװק רעד 2 ּבעפ .ןעטײה

 דלָאג ןופ טפַארק יד ןכ ּבעפ .רעקיטּפעקס ןוא רעג

 עדנעדַײל ןעגנול ןעלײה ןעגעװ עגַארּכ רעד וצ

 וצ ;ן22 ּבעפ .רעזלעה עקיד ;160 ּבעפ .דלָאג טימ

 =נעמ ןייא ןופ טולּב רעּביא ןעמ טסיג סָאװ ּבעיל

 =ײנ יד ;25 ץרעמ ;0 ץרעמ ?ןעטייװצ םוצ ןעש

 13 ּפַא .סצימעדיּפע ןעגעוו ןעגנושרָאפסױא עטסע
 =לעז יד טדָאטש ןיא ןײז ןוּכ גנוקריוו יד זיא יצ

 רעדניק ןעּבעג ןעמ ףרַאד יצ ?ףרָאד ןיא יװ ,עּב

 םעד ןעלײה ןעגעװ תוצידי ;20 ּפַא .ןעצנַארעמָאּפ

 .ניײא-ײלּב טימ ןעזוג עטכעלש ערעדנַא ןוא קַאֹר

 -עג ןוהט ןעמ ףרַאד סָאװ 11 יַאמ .ןעגנוצירּפש

 =סיוא טטסעיינ יד ;27 יַאמ .שינעּכַאלק+ץהַאה ןעג

 ןענעק יװ ;3 ינוי .ןערעכױר ןעגעװ ןעגנושרָאפ

 גנַאל יװ 120 ילוי .ןערעװ קיד ןעשנעמ ערעגָאמ

 סָאד .{ 11 גױא ?"קַאר, ַא טימ ןעּבעל ןעמ ןעק

 גנורעקלעפעּב יד ןעטיהרעפ וצ לעטימ עשיזיוצנַארפ
 ץיה ןעמוקַאּב ןעמ ןעק יצ .11 .טירעטפיד ןופ

 יד זנוא טנרעל סָאװ ;29 גױא .גנונערפיוא ךרוד

 סָאװ 131 גױא ?עימעדיּפע ןיטַאלרַאקש עגיטציא

 טּפעס ?ןיטַאלרַאקש ןעגעװ ןעסיװ רעדעי ףרַאז

 -רַאקש ןעגצוו ןעגנושרָאפסױא עטסעײנ יד 0

 =נָארּב ןעגעג לעטימ:לײה עײנ סָאד ;7 טקָא .ןיטַאל
 =רעפ ךיז ןעמ ןעק יצ ;23 טקָא .ע-טסַא רעלַאיכ

 ןעגעמ יצ 16 ּװָאנ .גנוליקרעפ ַא ןֹופ ןעטיה

 ןעוו ;24 װָאנ ?ןערעגנַאװש ןעיורפ עגיטכיזדניווש

 צעד ?ןערירעּפָא ןעזָאל ךיז עגיטכיזדניווש ןעפרַאד
20 2741--2767} 

 ידל רעכיּב יװ רעמ ןענרעל סָאװ רעדליּב .2

 ּבעפ ןּבעל"נ ,(*עזָא, ןופ גנולעטשסוא עשינעיגיה

6. 2768 

 ןגעוו ןסיוו ןרעטלע יד ןפרַאד סָאװ ,ר"ד .ּב .מ

 ;30--27 יז 7 דניק .טײהקנַארקןיטַאלרַאקש רעד

 ---8 .רעדניק ייּב ןײצ יד סױא:ךי-ןדײנש ױזַא יװ
 ן2770--2769} 9

 .רעדעּב-ןענוז ןופ ןצונ עסױרג יד ,ר"ד .ּפ .8

 סלַא ןוז יד ;18 ינוי ליװ טײצ ,26 יַאמ מירפ

 ן3772--21711 ,95 יַאמ מָאמ .לטימלַײה

 ןערעװ טײצ רעד טימ טעװ ןוז יד .י ,ןילַאמ
 ןופ ףליה רעד טימ) רָאטקָאד רעטסעּב רעזנוא
 ןענעק טײצ רעד טימ ןעמ טעװ ןעלַארטש ןענוז

 .ד ,סעוועמ

 טלצוו"דיי .(ןעטַײהקגַארק ערעװש ײלרעלַא ןערירוק

 311 ,9 גוא

 ןעטַײהקנַארקעדנעקעטטנָא .ריד .י ,םיוּבלעדנַאמ
 .שילקָאק ;5 ֹװָאנ לּבפ"נ .רעטלע-רעדניק ןיא
 ן2775--27741 .2 0 צצד

 רעטשרע ןופ םיללּכ עצרוק ,ר"ד .ק ,טַאלרַאמ
 .(טמוק רָאטקָאד ַא זיּב} ןלַאפקילגמוא ייּב ףליה
 1 ,988--931 יז 16--15 זעג"פ
 .גײרַא) ןסצומש עשיניצידצמ .ר"ד .י ,ןָאזנינימ
 ןפ?זד} .2 יז 1 ןילָאװ .ענעיגיה .,ריפ

 יד ןופ ענײא .עניטַאלרַאקס .ר"ד .א ,ן--מ

 מירפ .ןטַײהקנַארק עקידנקעטשנָא עטסכעלרעפעג
 71 4 טקָא

 ,םזיטַאמװערקיעלעג ןגעװ ,ר"ד

 2779 ,09--097 יִז 7 זעג"פ

 .רעּביפ ןופ גנוטײדַאּב יד .ר"ד .א .י ,ןָאסירעמ

 ן5750 ,15--14 יז 9 דנַײרפ

 =ָאמ ןוא טייקיּביײלטעפ ,ר"ד יּפָארּפ ,ר ,ןַאמיײנ .

 .26 צעד מירפ .טיײקרעג

 דָא"דענעק .ןיטַאלרַאקס ןעגעג גנודניפרע עיינ

 ן751 .10 טקָא

2751 

 ,ןעסע וצ יװ ןוא סָאװ ,ר"ד .הירכז ,לַאגַאס
 531 .11 רעג

 רפ גנוקריו יד .ג ,טָאילג ןוא .מ ,ײװַאלָאס
 =ַאגרָא ןכעלשטנעמ ןפיוא ןעגנוּביא עכעלרעּפרעק

 {2754} .119--117 יז 8 זצג"פ .םזינ

 ,ןכירטש רעדעפ} "ַײלַאזעג , .ר"ד .מ ,יקסרַאדוס
 ֿגנַאג ריצַאּפש ַא יּב ןקורדנייא ,ןעגנוטכַארטַאּב
 +ףרָאדלעסיד ןיא גנולעטשסיוא ענעיגיה רעד ףיוא

 ן2755} ,22--17 *ז (לּבט"א) טנוזעג ןוא קלָאפ

 ,גנולעטשסיוא רעפרָאדלצסיד ,ןַאמרעה ,טעיווס
 ןל7561 ,25 יַאמ מָאמ ,28 יַאמ גָאט"ליוװ

 טרָאּפס ןוא עזָאלוקרעּבוט .ר"ד .3 ,יק--טס

 ן2757} .211--259 יז 16--15 זעג'פ

 תכירא) ןּבעל-גנַאל סָאד .יפָארּפ ,קילווזעלס
 ן2755) .11 ץרעמ קלָאפ ,8--1 יז } זעג"פ .{םימי

 םָאװ ,ןע'תועט עסיורג יד .ר"ד .םייח ,קַאוויּפס
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 גידנעכוז טכַאמעג ןעּבָאה רעשּרָאפ עשיניצידעמ

 זיא סָאװ ;21 ּפַא ורָאפ .טכוזדניװש וצ תואוּפר

 זיא סָאװ ;10 ּבעפ לּבפ"נ ,?טעטינומיא , סגױזַא

 28 גַאי וורָאפ ?ןיסקָאט:יטנַא ןוא ןיסקָאט סגַוזַא

 האופר ַא ןעכוז ןיא ךָאנ טלַאה טפַאשנעסיװ יד

 .ַאּב:עזָאלוקרעּבוט ןעגעװ ;19 ּפַא .טכוזדניוװש וצ

 ' .טכוזדניװש ןעגעג ןעלטימ ןעגעװ ;4 נַאי .ןעליצ

 גַאי .טכוזדניװש טינ זיא עזָאלוקרעּבוט }1 טצפ

 ּבעפ .רָאטקָאד רעטסערג רעד זיא רוטַאנ יד 8
 ן2796--2759| :15

 םייּב ןעקנירט ןעמ געמ יצ ,יפָארּפ .ק ,דלַאװע
 7971 ,40--88 יז 8 זעג"פ ?ןסצ

 יד .ר"ד .ק ,עקריּפ

 .17--15 יז 2--1 דניק .רעטלע

 ן2799) +1753 עז .ריד ,רעזייק ,ןַאסרעטעּפ

 ירעדניק ןופ טכוזדניווש

 ן2951

 .| .ןסעומש עשיניצידעמ .ר"ד .מ ,רעקעּפ
 רעטרעװ רָאּפ ַא ;! רַאװ ירפ .ךיז ןדָאּב סָאד
 יז 6--3 דניק .דניק ןופ גנורענרע רעד ןגעװ
 ן2501- 9501 11--9 79 =8 א ומ

 רָאּפ ַא .ר"ד .וװ ,ןַאמלרעּפ ַא
 .265--268 יז 17 זעג"פ .ןטסַאפ

 ןגעו רעטרעװ

2501 

 רהיא ןיא ךוק עשידוי יד ,ר"ד ,9 ,רעקשַארּפ

 ,קלָאפ ןעשידוי ןופ טייהדנוזעג רעד ףיוא סולפניײַא
 1 .10 ּבעפ לּבטיָאל

 ןטײהקנַארק עשירענעװ .ר"ד .8 ,ןַאמסירּפ

 יעװ ;15 ,12 טקָא מירפ .ײז טימ ףמַאק רעד ןוא
 .5 ץרעמ .ןדיא ַאּב ןטײהקנַארק עשירענ

 ן5505--25041

 גנודניצנענעגנול .ַא ,ןַאמכַאפ

1 

 ּפַא רוק"דיי
5501 

 ףסצומ ש עשינציגיה .ר"ד ,ל ,סקופ

 ?גיה רעּביא ןעלקיטרא עירעס ַא וצ גנוטײלנײַא

 6--9 .ןלײטרוארָאפ ן8 */ 2 לּבװ"צָאלװ .ענעי
 ?קנַארק-רעדניק עכילרהעפעג יִד) ךַאלרַאש ;2

 .(רעטַײלגעּב ערעכילרהעפעג ךָאנ ערהיא ןוא טַײה -

 גנוטיײדעּב רעײז ןוא ןעגנופ:יא ;6 גױא לּבפ"נ

 .גַאיד ;10 װָאנ .ןעטײהקנַארק ןעפמעקעּב םייּב

 .קנַארק יד טלעטשעגטסעפ טרעװ ױזַא יװ .,זָאנ
 ן4511--2597} ,26 רָאנ .ןעקנַארק ַא ייּב טײה

 יד רַאפ סערגנָאק רעד .ר"ד .ללה ,סוגייפ
 לטקצװּפָאטש ןוא םירעדעג ,ןגָאמ ןוכ ןטײהקגַארק

 ןעק יו 120 טקָא .קורד טולּב

 ן-- שכ

 ן11 ,28 װָאנ גָאט"ליװ .,ןיל רעפ ןיא

 טצונַאּב טעװ קיזומ עטריזינַאגרָא .ל ,גרעּבנייפ
 טּפעס ײרפ .עקנַארק ןלײה וצ לטימ סלַא ןרעװ
 ן55151 30

 ?קנַארק טשילגנע ,ר"ד .רַאזַאל ,ןייטשלעקניפ

 ןוא קלָאפ .(גנוטיהרַאפ ןוא גנואײטשטנַא} טַײה

 {5314} .7---6 יז (לּבט"א) טניזעג

 ַאזַא טינ ןױש זיא טירעטפיד .ל , ןיישמַאלפ

 ַא ןופ גנודניפרע יד) טײהקנַארק עכילױעדרעמ
 יד ןעגױַאּב ןעפלָאהעג טָאה רָאטקָאד רעקרָאייוינ
 ן8815) .8 טּפעס גָאט .(טײהקנַארק

 ןעג"פ .גָאלשסױא-לטרַאג רעד .ר"ד .ןישידַאצ
 ןופ ךיז ןעמ טיהרַאפ יװ ;974--875 'ז 8
 / .רַאפ וצ ןעלטימ {239--239 'ז 18 .סופיטכיוּב

 ןוא חסּפ רעד 17--6 *ז 1 .ןיטַאלרַאקס ןופ ןטיה

 עיצַארוק יד ;335--81 יז 6 .טנוזעגסקלָאפ סָאד

 --391 יז 20 .עוק טױל עיטסעגוס:טסּבלצז ךרוד

 ן2520--8516) .?ףוס} 329--85287 יז 22 ,3

 יײדַאּב} יד .טנעצָאד:טַאװירּפ ר"ד ,ג ,טָאּבַאק

 עקנַארק ןוא עטנוזעג רַאפ קיטסַאנמיג ןופ גנוט
 9 זעג"פ ,ןעיורּכ ן5521) :74 יז

 :רָאטק ָאד זיוה רצ ד .ר"ד .ד ,ןַאגַאק

 ןוא עשיניצידעמ ןעגעװ ןעסעומש עכילטנעכצוו
 סָאװ 120 טּפעס טלעװ"די  .ןעגַארּכ עשינעיגיה

 ןופ ןעמרָאפ יד ;0 טקָא ?קורד טולּב טסײה

 =יהרַאפ ךיז ןעמ

 =ַאזרוא יד ;5 װָאנ ?קורד טולּב ןעכױה ןופ ןעט

 .(יערָאנָאג ,סיליפיס) טַײקגײזָאלרעדניק ןופ ןעכ

 ײּב טײקגַאלרעדניק ןוכ ןעכַאזרוא יד {19 צצד

 עכילטכעלשעג עטפַאהקנַארק 129 צעד .רענעמ
 ן2598--95251 9 צעד .,ןעגנוגיינ

 סגנוטיהרַאפ ַא יװ טרָאּפס .ר"ד .ל ,ןַאגַאק

 15559) .0 סיײנ .זָאלוקרעּבוט ןגעק לטימ

 ןטױל ענעיגיה .ר"ד .ר ןָאמָאלָאס ,ןאגַאק
 .טימ ;10 גױא מירפ ,23 יַאמ לּבט"די .דומלּת

 ;16 גױא לּבט"די .עירעטפיד ןעפמעקעּב וצ ןעל

 טּפעס ,גנוּפָאטשרעּפ ןעגָאמ ןעפמעקעּב וצ ןעלטימ

 15533--2530) ,29 טּפעס .עטציד עדנעסַאּפ ַא 3

 *עטַאט רעדעי ףרַאד סָאװ .ר"ד .3 ,יקסּרַאװַאק

 טּפעס טצ"פ .עניטַאלרַאקש ןגעװ ןסיװ עמַאמ
35241) 



 -ניקשגרז ײּב ץרעקולש ןגעװ .לאכימ .,ןהָאקי

 1255 = .159--182 יז 12 זעג"פ .רטד

 3 זצג"פ .רענַײטשלַאג ןגעוו .יפָארּפ .סרעמלַאק

 61 .413-42 יז

 ענעיגיה .ר"ד .רעדנַאסקעלַא ,ןַאלּפַאק
 ןעמ ףרַאד ןעװ ןוא יװ ,סָאװ} זייּפש ןופ

 ,זײּפש סלַא ןסקיװעג {10--5 *ז/ { זעג"פ .ןסע

 יז 19 ,292--200 יז 15 ,274--271 יז 7

 ---3926 יז 20 .זַײּפשלעמ ןגעװ ;{24 ,210--7

 סלַא ןסנירג 1340--548 יז 21 ,ןסנירג 7

 ן2541--25571 .28 ,22 .לפָאטרַאק .זַײּפש

 .גיַא סָאד .םיר"ד ,ןַאמטרַאה ןוא ףּפָאק

 עקיּפעלק ןגעק לטימ ַא סלַא ןסרעײז ןעמעטע

 ן5542) .207--296 יז 15 זעג"פ .ןטײהקנַארק

 ןשטנעמ ןרעװ סָאװ ןופ .ר"ד ,3 ,װַאק--ַאק

 |  .347--346 יז 21 זעג"פ .דנילּב

 ןיצידעמ עכעלטפַאשלצזעג יד .ּב ,קינלַארָאק
 ן254:) .,14--18 'ז 1 זעג"פ .לארשי.ץרא ןיא

 ,ץרַאה שיאצוורענ סָאד .ר"ד ,סקַאמ ,ןַאטשַאק

 .14--18 זעג"פ

 ַאְ} ענעיגיה ןופ הרוּת יד ,ר"ד .ה ,ןַאמפיוק

 יַאמ קלָאפ .(תוצוּבש דובּכל ןיצידעמ:הרוּת קרּפ
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 ענײלק ןטרענרע וצ יװַא יװ .ַאלעדַא ,ןעיק
 .לרפ רעשידיא רעד רַאפ 120 װָאנ גָאט .רעדניק

 :לצרעד רעד ןגעװ ןסיװ ףרַאד רעטומ יד סָאװ

 ן2545--9547| .8 ץרעמ קלָאפ .דניק ריא ןופ גנוא

 .ריװשעגנגָאמ .,יפָארּפ .ק ,רעגרעּבנעליק
 ן2549) .220 --2185 יז 14--15 זעג"פ

 עטפָאנַא) רענַײטש:לַאג .ר"ד .3 ,ןַאמרַאלק

 ,ּבלעג יד ;ן ּפַא לּבט"ָאל .(טײהקנַארק טשירעּביײװ

 .ץרַאה ןופ םינמיס:טּפױה יד ;26 ץרעמ .טכוז
 נַאי גָאט .ײז ןענעקרעד וצ ױזַא יװ .טײהקנַארק
 ן555 --5550} 15

 :ףײר עכעלטכעלשעג סָאד .ר"ד ,א ,יקסנעלק

 2595 ,21-.19 יז 3 דניק .דניק ןופ ןרעװ

 זעג"פ .טײקיטכױצרוק ןגעװ ,יּפָארּפ ,סואיזורק

 155541 .220 ײז 14--!3

 ןוא דניק סָאד .ר"ד .יקסווַאפיל ---סיניירק
 {2555| .18 ּפַא טצ"ּפ .שכלודניהש יד

: |2545| 

 טּנצלַאפעגסיוא ןענעק יצ ,ר"ד .ְָאעל ,יקסנירק
 ?לצגַאנ יּפָארּפ ןגעװ} ?קירוצ ןסקַאװּפָא רָאה

 3550 0,  ילוי ןּבעל"נ ,(עדָאטעמ סטדימש

 ר"ד ןופ "הניגיהה תרוּת- .א ,שטיװַאניּבַאר

 {2557| | .30 טעּברַא"אצ ,ןיײטשדלוג .א

 ייװעניא יד .'דעמ ידנַאק וו ,שטיװָאניּבַאר

 טױל ןכַאמ רעגני סָאד ןוא עיצערקעס עטסקינ

 125 ,95--92 יז 4 זצג"פ .ךַאנײטש

 גָאט .ַאמטסַא טלייה ןעמ יװ .ר'ד .מ ,ןָאסניּבַאר
 3559 ,20 ינוי

 יז 19 זעג"פ .ערגַאדָאּפ .יפָארּפ .9 ,עֿבַאר
1--905, 25601} 

 ענייז ,קַארןעגָאמ רעד .ר"ד .ג ,גרעּבנעזַאר

 לּבטיָאל ,ןעטיײקכילגעמ:סגנולייה ןוא ןעמָאטּפמיס

 155611 ,20 גױא

 ןײז ןוא םותי רעד .ר"ד .דֹוד ,גיײווצנעזַאר

 "דךניװש יד רעּביא ןעגנוקרעמַאּב עגינייא} אנוש

 .מעקעּב רהיא ןוא רעטלע-רעדניק ם'ניא טכוז

 3651 .11--83 *ז 1 םותי .(גנופ

 ןעגנוטכַארטַאּב עגינַײא .ר"ד .א ,ןיײטשניּבור

 ן2565) ,8 טּפעס טצ"דיי .סיסקַאליּפָארּפ רעּביא

 ערעגנַאװש יײּב סיליפיס ,ר"ד .ה ,רענַאשזור
 ןעגעוו .טײהקנַארק ןָאזעס }7 יַאמ לּבפ"נ .ןעיורפ
 |2568--2564} ,1/ צצד .ןעגנורהיפּפָא

 | לעַארזיא (ףלָאדא) סמעשזד רָאסעפָארּפ | יצ יש

 --44 יז 5 .םזינַאנָא ןגעוו {50--78 יז 2 זעג"פ

 :ַאּבעגײנ יד ןטיהרַאפ וצ צדָאטעמ עײנ ַא 2

 --105 יז 7 .עזָאלוקרעּבוט ןופ רעדניק ענער

6,353 25061--3505) 

 ץושטספלצז יד .ר"ד .חכצ ,דַאּכַאש

 רעט:9 .םזינַאגרָא ןכעלשטנעמ ןופ

 ענײז ןוא ךרַאמ רעד ;15--10 *ז 1 זעג"פ ,לײט

 רעצרעגנעלרַאפ רעד ;271---269 יז 17 .סרעטנעצ

 יז 19 .ךרַאמ רעד ן289--280 'ז 18 .ךראמ

 ןופ ןוירד יד ;320--923 ' 20 ,307-538

 ןופ טרָאק יד 122 .עיצערקעס רעטסקינײװניא רעד

 .24 .4ףוס) ן531--277 'ז 23 .ךרַאמּפָאק
 ן2575--25691

 ןײגַאּב ךיז רימ ןענָאק יצ .סירָאמ ,רעגייווש
 יעמ רעלענָאיצַאר סע'סטייּב ר"ד ןגעוװ'} ןלירּב ןָא
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 |2576| .24 יַאמ ירפ .(ןגױא ןרירוק ןופ עדָאש

 זעג"פ .טײקיזָאלּפָאלש
 ן27ז}

 ,םָארּפ ,ה צג ,ץלוש

14-3 " 218. 

 רעד ןופ םינמיס י+) ַאצרָאנָאג ,ר"ד .8מ ,ףוש

 .22 גױא עסערּפ .(ןלײה וצ ײ יװ ןוא טײקנַארק
575 

 .טַײהקנַארק עניטַאלרַאקש יז .ר"ד .א ןרעטש

 {25791 :9 טּפעס סקצ"שרַאװ

 ןיפ הציס יד .'פָארּפ ,ןַאמרעה ,סוַארטש

 {2550) .74 יז 5 זצג"פ .קַאר

 .ײצכלימ לד .טצרַאנָאצ .י ,יקסנַאטעימש

 יד ;8--7 יז 13--12 ,11 יז 11 לּבװ"צָאלװ

 .9--2 'ז 7 .דניק םייּב ךעלדנייצ עטשרע
 ן2552--25811

 חוכײש רעײז ןוא ןעװרענ .ר"ד .ה ,רעקנעש

 1 .40 צעד טלעװ"די .דנוזעג םוצ

 טרָאּפס .ליּפש .טסנוק 7
 --.רעטַאעט 709-- ,ןדיי ייּב קיזומ 924==(78)--- .קיזומ 78 -- .ָאניק 58

 .ןדיי ייּב רעטַאעט 924==(792)

 רַאפ ןַאלּפ ַא .לבּברז .'שזניא ר"ד .י ,ןַאמכוּב
 .?גסױרַא ,לארשי ץרא ןיא טָאטש רעשידיא רעיינ ַא

 :לצדַאליפ ."טניירפ לארשי ץרא, עּפורג ַא ןופ

 2854 .ז 65 :ַאיפ

 רעדיל ןוא ןעלקיטרַא .גנולעטשסיוא=לאלצּב
 רעד ןופ ןעגנופַאש יד ןופ סעיצקודָארּפער טימ
 :ַארּפ רעדנירג ריא ןופ ןוא ?לאלצּב,, לוש:טסנוק

 ןופ טנכײצעג טַאלּברעדָאפ .ץַאש סירָאּב רַאסעּפ

 5551 .קרָאיװינ .ץישפיל ןבואר

 .יא ןופ !גסױרַא (יצסע) קורדסיוא .י ,לעּפָאט
 ,טנעס 5 .'ז 4 :קרָאײוינ ,רטנעצ טסנוק ןשיד

 ן25561

 עטכישעג ,ןטַײצ ןוא םינָאיניּב .י ,ןַאסניכַאי

 ןופ טרידנעמָאקער טסנוקיוּב ןוא גנונױאוו ןופ

 דליּבמָאקלָאפ םייּב טעטימָאק 'לָאדָאטצמ -ישנסיוו

 111,191 ,עגיל-רוטלוק :װעיק .ר .ר .ס ,וא ןופ
 יב 1,00 .יזקצ 4000 .יז

 ןופ רעדלעפ עשידיא יד ףױא .ּב ,י ,קַאּביר*

 טיי ,זירַאּפ .עניארקוא

 ַא .םילשורי עטױּבעג יד .יִפָארּפ .ב ,ץַאש

 ןופ 'גסױרַא ,לײט רעט.1 .רָאװ ן'פיוא םולח

 ,קרָאיװינ .ינַאּפמָאק גנישילּבָאּפ ורּביה

 ,רסקוּב .ז .ש
 59 יַאמ יירפ

 ,רמרמ .ק ,20 ּפַא רעמַא
{2559 

 .ךורּב ,ץַאש* !

 פאן

 ןוא רעדליּב ,עיפַארגָאנָאמ

 'גסױרַא ,שיאערּבעה ןיא ןוא שידיא ןיא ,ןעטסקעט

 5590 .םילשורי .?לאלצּב ינּב , גַאלרַאפ ןופ

 טלעטשצגפיונוצ .ןרענַאיּפ עגנוי ןופ ןליּפש
 ,ל-- .ד שידיײ .ןירָאדַאז .1 ןוא ץעפַײכ .ּפ ןופ
 יעמ :קסנימ .*ַאנעמז ַאיאנָאװרישט,---קעטָאילּביּב

 9000 .יז 42 .דנַאלסורסײװ ןוֿפ גַאלרַאפ-עכול
 ן2591} .יק 30 .יזקע

8 

 .ַאה סקַאמ ןופ גנולעטשסיוא רעדליּב יד ,9 .א-
 5921 ,19 צעד לּבטָאל .ןַאמצנ

 ןוא ןטײל ײּב טרָאּסס רעד .8 ,רעכַאמרוא
 31 / ,18 טקָא גָאט'ליװ ,זנוא ייּב

 ן25941 *230 צז .דוד ,װָאטַאנגיא

 ינעה טפַאש ןוא טּבעל יװ ,ןוַאטסוג ,רענזיײַא

 2598 .27 ּברַאפ ,ןייטשנעצילג קיר

 רעלטסניק רעשידיא רעטמירַאּב .ַא ,ןירעּפלַא
 מירפ .ָאקָארַאמ ןיא ַאשַאּפ םַאֹּב (קיש רוטרַא)

 עי ,27 יגוי

 םזיװיטקורטסנָאק ,ןעגנוטכיר .ךֹורּב ,ןַאסנָארַא

 =ָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןקורדנייַא} ַײא ןַא ןיא

 יז 2 רעמַאה .(גנולעטשסױא רעטַאעט רעלַאנ
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 ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא) לַאגַאש קרַאמ ;35--58
 ןיא גנולעטשסױא רעטשרע ןײז וצ--ןפַאש ןיא
 |2595--2597| .31 נַאי יירפ .(קרָאיװג

 לּב"טיל .קַאלשקלָאג צקצרַאה .ח ,ןָאסנָארַא
 .ַאנ ןוא ַאנעריא ןוכ טטניַשק עדויטַארָאקעד 2

 גנולעטשסיוא עװיטקעלָאק ;94 .ץריוװעגניײר ןַאט

 ןעטײרּפשרעפ וצ טפַאשלעזעג רעשידוי רעד ײב

 ן2901--2599) .4 גױא מָאמ .טסנוק

 ךילגעמ טעװ גגנודניפרע עײנ .ל ,ןילודָארָאּב
 גניוװאומ ןעהעז ןוא סַארעּכָא ןערעה וצ ןעכַאמ

 {3902 .13 טּפעס גָאט .סרושטקיפ

 רעלטסניק רעזדָאל ןופ ףמואירט ,ילא ,ןיכורַאּב
 .מערט יצירוַאמ 10 ּבעפ לּבטײַאל .קיש רוטרַא

 ן2903--29031 .18 יז 26 ּברַאפ .שטַאּב

 .סױא ןַא ףױא ן'רעּפָארג טימ .נ ,דלַאװכוּב
 ּפַא ירפ .רטנעצ טסנוק ןשידיא ןיא גנולעטש
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 שז'ָאמ .קלָאפ ןרַאפ טסנוק ,א ,ןיײטשקוּב

 יז ,18 טּפעס

 .(רעקיטירק.טסנוק רעשיווטיל) ,וו ,סַאנוישטיּב

 מירפ .טסנוק עשיריא ןגעװ ןעקנַאדעג עניימ

 ר ) .15 טקָא

 .גנולעטשסױא *טרַאטס, רעד ףױא .מ ,ן--ּב

 לּבפ"נ .רעלהַאמ רעזדָאל 22 ןופ רעדליּב:טסנוק

 1905 ,24 צצד

 ץרעמ שו"ָאמ .הכאלמ ןוא ססנוק .ןוימד לעּב
4: 29091} 

 .עװ) רעטצלב עטקילפעגּפָא .השמ ,ןַאזרעדָארּב

 ן29101 .22 נַאי לּבפ"נ ,(רעלטסניק עשידוי ןעג

 :בײל=הּכונח רעלענָאיצידַארט .קחצי ,ןיניײרּב

 .(טײּברַא טסנוק ענרעדָאמ ןוא ןקיטנַא} רעט

 דליּב ןעטמהירַאּב ןופ רעלַאמ רעד ;44 קלָאפ"די

 ןעשידיא ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא) *באּב העשּת,

 ףּתמ ן20 ילוי גָאט .(ןײטשּפע הדוהי רעלטסניק

 .ידיא רעד ןופ ;20 יַאמ .טסנוק רעד ןיא הרוּת

 תוחומ עשידיא עטצונעגסױא) טלעװ-טסנוק רעש

 ןַאמרעה ן5--7 *ז 38 קלָאפ"די .,(תוחּכ ןוא

 14 .רערידַאר ןוא רענכײצ רעסױרג רעד ,קירטש
4 6. 29111--2915 

 ."לאלצּב , ןוא טסנוק עשידיצ ,ּבַא ,גרעּבדלָאג

 רעז וצ} םוהטנעדוי:לוקסומ ;3 *ז 8 קלָאפ'די

 .עמַא ןיא ךוזעּב ס'חֹּכה רענציוװ ןופ טייהנעגעלצג
 ן2917 --2916| - .14 ּפַא שזיָאמ .(ַאקיר

 .סױא רעד וצ} לַאגעס רַאזַאל .ש ,קילערָאג
 ."ךיי .(זירַאּפ ןיא רעדליּב ענײז ןופ גנולעטש

 ן2915} .9 ּבעפ מירפ ,142 ָאיר לּבװ

 .טסניק ןגעװ) *גױא עשידיא,סָאד .,א ,ינאדיג

 ן2915} ,22 טקָא מירפ .(ןהֹּכ .ד רעל

 .גכָאװל ןע גנוגצ רנָא .סערדַאט ,רעלעג
 (טלצוו-טסנוק רעגַאקיש רעּביא טכיזרעּביא רעכַאלט

 ןקנַאהּב ַאיצלַאס ןירעלָאמ רעשידיי רעד ןגעװ}

 .רַאמ גנולעטשסיוא ירישזד ָאנ רעד וצ} ;16 לוק
 ן2921--9950| 8 .(ןעײרעלַאג דליפ לַאש

 .ָאלַאטעמ ןופ גנולעטשסױא .סקַאמ ,רעלעג
 טצ"פ .טפנַאה םיח ןופ ןעגנונכײצ ןוא קיטסַאלּפ
 --ֿפיז 9 דנַאל"אפ .לעטכַאװ םלעהליוװ ;31 טקָא

 רעשידיי רעד ןופ םואײליּבוי ןקירעי:3 םוצ 0
 ן2923--29521 .29 גױא טצ"פ .טפַאשלעזעג-טסנוק

 ןשידיי ןלעניגירָא ןַאןגעװ ? א ,יקסנעזדַארג

 .עּפָאק ילּתפנ) ענליװ ןיא ןקיטנַא ןופ רעלטסניק
 ן295| ,.15 טפעס רוק"װָא .(שטיװָאל

 יַאטצמ ןופ גנולעטשסיױא .ןויצ--- ןּב ,םיֹוּבנירג

 ירַא רעד ;43 פַאּב .טפנַאה םייח ןופ קיטסַאלּפ:ָאל
 ן3927--2998 .44 .טסנוק ןוא רעטעּב

 .ידיי רעטמירַאּב.טלעװ רעד---ןייטשנעצילג .פ ,ד

 9551 .25 ץרעמ טַאלּבגָאט .רעלטסניק רעש

 ןופ גנוטַײדַאּב יד .דעמ ר"ד .ב ,יקסניבוד

 רעד ןופ םזינַאגרָא םעד רַאפ טרָאּפס ןוא ןענרוט

 ן2929) .8 צעד מירפ .יורפ

 וצ) ןּברַאפ ןיא ןעגנוזַאּב קרָאי-וינ ,י ,װָאניײד

 .(ײרָעלָאמ ס'מירפא ןופ גנולעטשסיוא:ַאידוטס רעד

 ַא גנואיצרעד ןוא ליּפש ,טסנוק ;22 טקָא יירפ

 .16 גױא .(רעלטסניק ןוא טסנוק ןגעװ סעומש
 ן2931--29301 :

 .טסניק ףעשזדָאל 2 טימ ןסעומש ,י ,סעדניה

 לפפ"נ ,(רעלדַא לקנַאי ןוא ץרַאװש קרַאמ) רעל

 ן29321 ,13 גױא

 ."טיל .לַאגַאש ץרַאמ .רווע ,יקסוװַאשרַאװ
 {29531 .11--10 יז יװער
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 וצ) דנַאּפ סקַאמ רעלטסניק רעד .5 ,ן-=וו
 *"דיי .(קרָאייינ ןיא :בולעטשסיוא..רעדליּב ןייז

 2934 .9 יז 39 קלָאפ

 ןיא גנולעטשסיױא רעדליּב יד .י ,טרַאבסייװ

 ןוא שטיװעקצַאמ רעלטסניק יד ןופ) עדייּבעג-ּםייס

 רעלטסניק רעשיװטיל רעד ;12 סיינ .(סינַאמיש

 12936--31 .4 .סינַאילרושט

 9371 20 צז .סקַאמ ,רעּבעװ

 =עט ןגעװ ,טסנוק רעשידי" ןגעוו ,טסנוק} ןגעוו

 .ץַאק ענַאמ רעלָאמ םעד טימ סעומש ַא .,רעטַא

 יין .8 צעד טצ"פ

 ןיא .עשי ןּב םייח

 .2 יז 94 טרָאװ .םילשורי

 ןיא *םואצזומ לאלצּב,
5939 

 .טסנוק וצ טײקגיטליגכַײלג יד ,לא ,קַאּבַאט
 ן2940| ,18 חָאנ טלעװ'די ן{קריק .ס .פ ןגעװ|}

 ן29411 230 עז ,ל ,לעפָאט

 לוק .סוָאלעּב שזדרָאשזד .םהרבַא ,םיױּבלטיײט -
3--14. : 2949 

 -ַאה .טפנוקוצ רעד ןופ טסנוק יד .ל ,יקצַארט
 |2942) .62---60 יז 9 רעמ

 :רעטניא ןיא ןעדיא ןופ עלָאר יד ,שט ,עּפַאי

 ן2913| .|| *ז 31 ּברַאפ .ליּכש-ךַאש ןעלַאנָאיצַאנ

 111 לּב"טיל .יוװעלרעּב קירנעה יײּב .תיּב --דוי

 ןופ ןרָאפּפָא ןַײז רַאפ ןיטשנטכיל קחצי יב
 .119 .רעלדַא לקנַאי רעלַאמ םַײּב ;120 .{ןלוּפ

 ן2947--2949

 ןוא תולעמ ענײז טרָאּפס .ר"ד .יכדרמ ,ץּכ
 ן29451 ,25 ּפַא לּבט"דיי .תונורסח

 טלעו'ר .4רעדליּב טימל קאמיה 8 = .ש .ק

 א .136--138 ז 1

 ןפפפ0} 545-  עז .וװ ,ידלַאטרעּב---יקצַאל

 :רַאװק םניא |!} ןטש ןוא טכיל .ר"ד .ּב ,רעּביל
 "צזומ, יד רעלטסניק רעזירַאּפ יד ןופ לַאט
 {2951} .11 ינוי ַײרּפ .(,רטרַאמנָאמ ןופ

 :עד עשינכעט ןוא טסנוק .םי"ח ,ןַאמרעּביל
 ן2993| ,20--13 יז | רעטעלּב ,עיטַארקָאמ

 ןגעװ) עמעט דעקיּבלעזרעד ףױא .א ,קאווטיל
 | רעטעלּב .(*עיטַארקָאמעד עשינכעט ןוא טסנוק,

}3953( .24--20 " 

 םוצ} ָאלעשזנַא לקימ .קחצי ,ןייטשנעטכיל
 :ילג ךונח ;99 לּב'טיל ,(גָאט.סטרוּבעג ןט.480 .

 ןרהא) רעלָאמ רעקירָאינצײרד ַא 1960 .ןייטשנעצ

 רעד וצ} קרעװ סטפנַאה םײח 114 .(רעּבַאה

 ,181 .(ןטעּברַא:טסנוק ענײז ןופ גנולעטשסיוא
 ,118 .גנולעטשסיוא-טסנוק עװיטקצלָאק עשידי יד

 .סַאנרַאּפטנָאמ ןוא רטרַאמטנָאמ ;9 גױא טניײה

 ?ליּב רעד וצ ;126 .רעלָאמ עשילוּפ 129 לּב"טיל

 ודָאל ןיא לעטכַאװ םלצהליוו ןופ גנולעטשסיוא-רעד

 :עג-טסנוק עשידײ לטיּפַאק ַא 115 נַאי לּבפ'נ

 ?וַאמ ןופ טײקיטעט צשירעלָאמ רָאי 80}} עטכיש

 ן2962--2953| ,108 לּב"טיל .(שטַאּבמערט יציר

 םצד ןעגנַײרּב וצ גנוגעװַאּב .ב .נ ,רעדניל
 .יא ַא .ןעסַאמ עשידיא יד וצ רעלטסניק ןעשידיא

 ןענעק עלַא ןיהואװ גנולעטשסיוא רעדליּב עשיד

 ,ןעכַאז עטנַאסערעטניא ןהעז ןוצ ןהעגנײרַא יירפ
 רעד ןופ ץַאש סירָאּב רָאסעפָארּפ ;23 ּבעפ גָאט

 *עטשסיוא ןַא וצ טײרג םילשורי ןיא לוש:לאלצּב

 ן2964--2963} .9 נַאי .קרָאיוינ ןיא גנול

 .קיש רוטרַא ןגעװ לָאטַאגַא ,עד עינָאמ
 .440 'ז 113 לּב"טיל ,ןיכורַאּב ,א שידיי

 ן36

 {2966| 11 פז 3 ,יקסנירַאמ

 ?ליּב ןייז וצ ,דנַאּב סקַאמ .ר"ד .א ,ינודקומ

 טס נוק {15 װָאנ שז'ָאמ .גנולעטשסיוא רעד

 טסנוק ;23יַאמ .(לָאמַא רָאג) רע לט סביק ןוא

 עשימיור יד 11 ינוי ,םוהטרעטלַא ןיא ןעדיא ייּב

 ילוי ,רעטלַאלעטימ ןיא טטנוק 29 ינוי .עירעּפמיא

 113 גױא לּבט"ָאל ,0 ילוי .קיטָאג רעטלַאלעטימ 2

 יד ;20 גױא לּבט"ָאל ,13 ילוי שז"ַאמ .סנַאסענער

 ָאדרַאנָאצל ;23 ילוי ש:?ָאמ .סנַאסענצר ןופ טסנוק

 .נֵא לעקימ ;3 טּפצס טצ"דַײ ,20 ילוי .ישטניוו ַאד

 .ַאר ;3 טּפעס לּבט"ָאל ,0 .גױא שז"ַאמ ..ָאלעשזד

 סנַאסענער ןופ טסײג רעד 119 גיֹוא שז"ָאמ .לצַאפ

 .ור לוַאּפ רעטצּפ 20 גױא .רעדנעל ערעדנַא ןיא
 ;כ טְקָא לּבט"ָאל ,3 טּפעס .דנַארּבמער ןוא סנעּב

 טּכעס לּבט-ַאל ,27 גױא שז"ָאמ .טײצ-קֵארַאּב יד
 ז2980--29671 פ)

 קנַאדעג ַא רַאפ רענײטש ױּב .בקעי ,ךלימ

 'ז 8 ךוּב"וא ןטסנוק ןגעװ ןעקנַאדעג} .עדײּבעג
 ן2951} .172--9
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 יַאֹּב ועשיטסירוטופ רעד ןיא לױַארּב ,ל ,ךאלמ

 ןפ } ,26--23 יז 9 רעמַא"ד ,גנוגעוו

 רעלַאמ ַא ןעגצװ} טסנוקרוטַאינימ ,מ ,דמלמ
 =טנַאה ןיא גנולעטשסיוא ןייז םורַא טגָארט סָאװ

 ז29531 .0 װָאנ טלעוו"דיי ,(ןָאסּבוד ןָאצל) שַאט

 ,ףמַאק ןוא גנַאזעג .טעּברַא ןיא טסנוק .ק ,רמרמ

 .81-0 יז י"ב
2954 

 19 יז | ךיּב'וא .ןָאטנָארַא ךורּב .השפ ,רידַאנ
2 2551 

 ײרד ןופ טפַאשלעזעג יד ,ד .ה ,גרעּבכַאנ

 טסנוק ןגעװ} .ןעלק-סקולק-וק טשינ רעּבָא .םי'ףוק
 1 .7 יַאמ מָאמ

 טסנוק רעשידיא ןופ געװ רעד .ר"ד ,א ,ןינָאס

 רעשידיי רעד ןגעװ} .ןע'םכילע-םולש וצ טרהיפ

 9571 .24 ילוי גָאט |װעיק ןיא לוש:טסנוק

 ןופ סענױרכיז .ןרָאי רעדײכ יד .עדוהעי ,ןעּפ

 4 ,20--29 יז 8--2 נימ ןרעטש .רעלטסניק ַא

 {29581 ,21--24 יז

 ןרַאפ טרָאּפס ןופ גנוטַײדַאּב יד .ר"ד .2 ,רעקעּפ

 .29--92 יז 2 רַאװ יירפ .רעטעּברַא ןכעלטנגוי
(2959} 

 ןופ גנולעטשסיוא יד ,טרַאטס, .ר"ד ,וו ,קעלַאפ

 |29900 .30 צצד לּבטָאל .רעלטסניק רעזדָאל

 רעלטסניק רעשידיא רענרעדָאמ ַא .י ,ָאקשַאפ

 קרַאמ ןופ גנולעטשסיוא רעד ןעגעװ .קרָאי:וינ ןיא

 ן29911 .3 ּבעפ גָאט .לַאגַאש

 .ה ןופ גנולעטשסױא רעד ףױא .מ ,רעסקַאלפ
 ן3995) 125 לּב"טיל .גידענעװ ןיא ןייטשנעצילג

 דנַאּב סקַאמ .רעלטסניק עשידי ירד .נ ,קנַאפ

 ןיא רענרעל .ס ."ןעמעש רטַאק עד ירעלַאג, ןיא

 גנולעטשסיוא-טוט-ןכָאנ קַאז ןעגוע ,ןימרַאק ירעלַאג

 רעט:10 רעד ;119 לּב"ירַאּפ .גניּב ירעלַאג ןיא

 ,12 װָאנ טנײה"זירַאּפ .זירַאּפ ןיא ןָאלַאס טסּברעה
9949 

 .ָאיצולָאװער רעד --קיװָאזָאל ,ל .שזד ,ןַאמירפ

 ?ויניד ןיא גנולעטשסיוא ןייז וצ} .רעלָאמ רערענ

 2951 .12 יז } רעמַאה .4ןעײרעלַאג ןַאמ

 .רעדליּב ענייז ןוא ץטַאד .מ .א .םיסקַאמ ,עצ

 יא קורדנַײא ןַא .יװַאקרַאה ַאנימ ;4 ןרעטש"ט

 רעד , ןיא טלעטשעגסיױא ,ןרוטּפלוקס עריא רַעּב

 =רעלטסניק ןעיורפ רענַאקירעמַא ןופ גנולעטשסיוא

 7 רעדעפ .עיצרעלַאג ןַאסרעדנַא ןיא *טפַאשלצזעג

 =ָאט ןיא גנולעטשסיוא *שוּבמָאמ יד , ;42--41

 וצ--לַאגַאש ;32--90 יז 11--10 .ןַאּפַאי ,ָאיק

 .?קסעּבַארַא) רעדליּב ענייז ןופ גנולעטשסיוא רעד
 3099 --9996) .184 יז 8 קוצ

 .דוָאמ ינוז ןופ קידנדער ,לסָאי ,רעלטָאק

 .21 נַאי ײרפ ןרענכײצ רעשידיי=שינַאקירעמַא}
00 

 יַאק ַא .לַארָאמ ןוא טסנוק .םירּפא ,ןַאלּפַאק

 {30011 .80 ילוי שז"ָאמ .הריקח עלעּפ

 ּפמעק .טסנוק ןופ טײקיטכיװ יד .ּב ,ןַאמּפָאק
 יש די

 ןגעװ) רעלטסניק ןוא טסנוק ןגעװ ןי"ב ,רעייפ

 ןעּב ןופ רטנעצ טסנוק ןיא ןעגנולעטשסױא יד

 .29 צעד יײרפ .(קַאּביר .ל ,לעגנַא יטעּב ,ןאש
30091--005} 

 ןײק ןעמוק ןײז וצ) (רעלָאמ) ענַאמ ,ץַאק
 א .30 װָאנ טצ"פ ,(ןליוּפ

 .ישטניוו ַאד ָאדרַאנָאעל .ר"ד .א ,קינלַארָאק
 .11 צעד .ענַאמ דָאלק ;24 ּפַא גָאט

 ן2006--30031

 ,ץַאש סירָאּב רָאסעפָארּפ .בקעי ,םיוּבנעשריק

 ."לאלצּב , ןופ רעדנירג ןוא טסילַאעדיא ,רעלטסניק

 ַא ןופ ןעמוקנָא םעד דובּכל רעטרעװ עגינייא)

 ,(עקירעמַא ןיא רעלטסניק ןעשידיא ןעסיורג

 ן2007| .15 נַאי רעמַא

 יד ןוא ץַאש סירָאּב .ר"ד .ףסֹוי ,רענזיולק

 .גנולעטשסיוא *לאלצּב, רעד וצ .טסנוק עשידיא

 0031 .10 ּבעפ גָאט

 יפָארּפ ןופ גנולעטשסיוא יד .דֹוד ,רערעלנילק
 .8 טּפעס מירפ .עיצענעװ ןיא ןַײטשנעצילג

0091 

 ןעשיאעּפָארײא םענרעדָאמ ַא ןיא .י ,וָאנילק
 {3010} ,12 װָאנ טנײה .םוירָאטַאמערק

 טלעװ"ר .רעדליּב טימ .קלַאפ טרעּבָאר .א ,םָאר

 .ײשט .י רָאטּפלושס רעד ;124--181 5

 .112--106 *ז 10 .סעיצקודָארּפער טימ .ָאק
 ן2012--20111

 ַא ןופ גנולעטשסױא רעד ףױא .ש ,ןיקסַאר
 *"סיוא עטשרע סילַאגַאש קרַאמ .רעלטסניק ןעשידיא

 .ןב פַאּב ,19 גַאי גָאט .קרָאיײװנ ןיא גנולעטש
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 עשידיא ןופ ןעגנולעטשסיא רעדליב יד הףױא

 ,ןָאסליװ .ס ,דנַאּב .מ :קרָאינ ןיא רעלטסניק

 רענַאקירעמַא רָאי טרעדנוה ;24 װָאנ גָאט .קַאּביר

 ןעגנײרּברַאפ רעלטסניק יד יװ 3 ּפַאּב .טסנוק

 רעלטסניק ןופ רעדליּב עמיטניא) טײצ רעמוז

 ןוא טסנוק עשידיא ;29 ילוי גָאט .(ןעּבעל

 ןוא רעטַאעט .רוטּפלוקס ןוא ײרעלַאמ .רעלטסניק

 ַאסקַאמ ןופ טסנוק יד ;43--40 יז 1 טסנוק

 ןופ גנולעטשסיוא רעד ףױא ךוזַאּב ַא .ױדרָאנ

 רעלטסניק יד ;25 ץרעמ גָאט .רעטכָאט סיױדרָאנ

 רעד ןיא קילּבנײרַא ןַא) ןעלעדָאמ ערעײז ןוא

 .27 גױא לּבפ"נ ,2 גױא .(טלעװ רעלטסניק
30131--5019 

 ןופ גנולעטשסױא רעדליב יד .נ ,ןַאמטיור

 =וּב גצוו"וא .רעגרעל ןוא ןיּבור רעלָאמ טרעזנוא

 לּב'טיל .עיפַארגָאיּבָאטױא ,קרַאמ ,לַאגַאש
 ענײמ ;(חספ) לּבטוי"נימ .ךַארּפש רעלָאמ יד 1

 .ןעּפ הדוהי .לטיּפַאק רעטשרע) רערעל עטשרע

 {3023--20911 .109 לּב"טיל

 יַאּפ .ןײטשנעצילג קירנעה ,קרַאמ ,ץרַאװש

 .ינַאילידָאמ ;22 גַאי .קַאז ןעגוצ ;29 נַאי לּב"זיר

 =ָאמ ענײמ ;121 לּב'טיל ,ןכעלּב ענײמ ;10 ּבעפ

 ,(קילַאיּב ,גורפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ) ןלעצד

 |3025--5024) .4 ץרעמ קלָאפ ,12 ּבעפ לּב"זירַאּפ

 י"וא .גנולעטשסיוא:רעדליּב סיקצָאּבָאלס 'ח ;ןיש

 0291 ,5 רַאקוּב געוו

 .גײװ .װ רַצלַאמ םַײפ ,ל .ש ,ןַאמעדיײנש
 ן031 .1395 לּב"טיל ,ּביױרט

 |!|:טרָאּפש ןוא טנגוי-רעטעּברַא .ףלָאװ ,ףױעש

 120211 ,240 רעשט טצ"ּברַא

 -נעצילג קירנצה זגעװ תונורכז . 8 ,רעּבײרש

 3031 .4 ץרעמ מירּפ .ןייטש

 ָאניק 738
 -ָאּכ רעסיירק רעצנַאּפפ רעד .,היעשי ,רעגוא

 ,דליּב ןָאניק} יוואומ סערענָאיצולָאװער *ןיקמָאיט

 ןיא םשור ןעכילנהעװעגרעסא ןַא טכַאמ סָאװ
 0331 .22 ילוי שזיַאמ .ַאּפָארײא

 ,26 טּפעס 5034 3191 עז .א ,רעקרָאזָאלעּב

 ="ברַא .ןַארקע ןפױא לדנעװ םחנמ .י ,ןיקסיוו
 ןי .34 טלעװ
 ,כױא ןּבָאה רימ ױזַא יװ .3 ,יקסנירעמעשט

 לּב"טיל ,םליפ ןרַאפ לוּבכ סמכילע:םולש טריפעג
5904 1 

 -וטש ןעסיורג , ןופ רָאי קיסיירד .ליאַאכימ ,ָאי

 רעשידיא רעײנ ַא 199 גױא מירפ ,(ָאניק) *ןעמ'
 יא םכילע םולש ןופ ?לדנעמ םחנמ,) םליפ
 .טלעװ םוצ ;1 גױא גָאט'ליװ ,28 לי .(םליפ
 ן3039-22037| ,80 ּפַא מירפ .ָאניק ןופ סיזירק

 .ַאּפ רעד ָאניטנעלַאװ ףלָאדור .ּב .נ ,רעדגיל
 גָאט .עקירעמַא ןיא *רַאטס יװאומ,, רעטסרעלוּפ
 401 ,18 גיוא

 .ביװ יד טױט סָאניטנצלַאװ .השמ ,רערהעל
 .24 גיוא װרָאפ .ךָאװ רעד ןופ סעײנ עטסגיט

411 

 .גנוריפפיוא רעד וצ'}  "ןיקמָאיטָאּפ , .ל ,יטלַאמ
 .4 צעד יײרפ .(קרָאייװג ןיִא םליפ םעד ןופ

3041 

 יד ןופ =צגינעק, עשידיא יד .ל ,סעקלַאמ
 ףלָאדַא) פקירעמַא ןיא סענזיפ רושטקיּפ-גניוואומ

 רעד ןופ *ּפעק, יד עוָאל סוקרַאמ ןוא רָאקוצ

 טקָא הרָאפ .(עקירעמַא ןיא ירטסודניא יוואומ

 ױזַא יװ -- ערעטַאצהט-יװאומ עגיטכערּפ יד 5

 .26 טּפצס .טױּבעג ןערעװ ײז ואװ ןוא
 ן3044--20431 :

 .טגסױא ןַארקע ןפיֹוא לדנעמ םחנמ יש ,ן--8
 ן3645) 4 צעד טצ"פ ,"דנַארג, ָאניק ןיא טריפ

 םולש "לדנעמ םחנמח
 .76 יז 91 לּב"טיל

 .םליפ

|12046 

 ןימ סמכילע

 ךױא ןַײז ןפרַאד ןטפירשפיוא.םליפ יד .לעהמַאנ
 130471 ,2 דַאר--עט--בגיק !שידיי ןיא

 -רָאּֿפ ַא .ןילּפַאשט ילרַאשט ,מ .י ,ןַאמיינ

 5041 .12 ּבעפ טגײה .טערט

 .אּבַא ,יליס
 ?טָאטשסורג

 ןופ עינַאפמיס יצ -- ןילרעּב,

 טעװ סענצצס עטכַאמעג טָאטשנָא)

 .ןּבעל ןכעלקריו םעד ןעמענפױא םליפ רעד

 עשיסור יד) ?ןקילג עשידיא , ;19 טקָא מירפ
 ,("ץעּפוהעי ןופ לדנעמ םחנמ, םליפ צשידיא

3049--2050 

4143 



 .ַאלק ײרד ןעּבָאה סיװאומ יד .ל ,ןיישמַאלפ
 רעטַאעט רעטמהירַאּב ַא סָאװ) ןעטָאירטַאּפ ןעס
 טּפעס גָאט .(סיװאומ יד ןעגעװ טקנעד רַאטס
 ץרעמ .ןעגנולעטשרָאפ עטסנרע ןיא םוימָאק 4
 ן2082--20511 19

 .ָאניק ןופ עיּכָאזָאליפ יד .ןרהא ,ןילטײצ
 3051 ,21 טקָא מירפ

 ןופ .רטנעצ רעד דואװילָאה ,יער ,ןיקסַאר

 ,12 טּפעס גָאט .עקירעמַא ןיא סרושטקיּפ-גניוואומ
: 5041 

 קיזומ 8
 ןעט:19 ןיא קױומ יד .והילא ,יקסווָאקדולַאז
 -רעּביא רעשיפַארגָאיּב שירָאטסיה} טרעדנוה:רהָאי
 .ססערּפסקע רעשידיא קורד :ןָאדנָאל .(קילּב

 יז 8
 שז"די ,5 טקָא דָא'דענעק ,ץינלָאטס ןתנ :

 20 ,24 טקָא
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 1855055| *4551 עז .שרַאֿפפָאיװַא

 :ומ ַא ןוש ןּבָאה רימ .םַאיליװ ,סמַארּבײא
 ןופ ןעגנולײװרַאפ יד) לושרעטעּברַא עשילַאק

 עשילַאקיזומ יד -- ."ןייארַאפ גנַאזעג טיײהיײרפ,

 =לוק=רעטעּברַא ןופ דלעפ רעײנ ַא לושרעטעּברַא

 561 .24 טּפעס יירפ ,(רוט

 ."ליוו .טרעצנָאקרעמַאק רעטשרע רעד .א ,קלַא
 ן3071 .8 צעד גָאט

 {450571 י4/09+ עז ,שרַאמ רעטעּברַא

 וו ןופ טסנוק ַא ,ַארעּפָא .א ,ןָאטַאּב

 ךודיש רעכַאלגעממוא רעד) ןכודרּפשרצד

 .(ארעּפָא ןופ ןטנעמעלצ ענעדײשרַאפ יד ןשיװצ

 =ינעילַאטיא ןגעק עיצקַאער יד

 ןעװ--.17 טּפעס .ַארעּפָא רעשינגַאװ ןוא רעשיג

 רעד וצ} עקסַאמ יד ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע

 :נעס ןיא *ךַאלהשעמ סנַאמפָאה, ןוכ גנוריפפיוא

 "גַארוט, סינישטוּפ 24 טּפצס .(רעטַאצט ירושט

 *עמַא ןיא טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ}} "טָאד

 װָאנ ,(זױה ַארעּפָא ןַאטילָאּפָארטעמ ןיא ַאקיר
 ן3061--3051 00

 ,ֿבולָאב
 ןעגיטניה ןופ ןָאזעס קחומ רעיײג

 ;10 טּפעס ַײרפ

 רעד זנוא טגניירּב סָאװ .ןָאמָאלָאס
 גָאט ?רהָאי

 ;8 צצד ."לגהפ .העייפ ,;.םיקסניװַארטס ן9 טּפעס
 ..גורעניארע .ץרַאװש ףעזָאשזד ןופ ערעירַאק יד
 .12 װָאנ .רבח:דנעגוי ַא םענײז ןופ ןעג

3001--3064 

 עשילַאקױומ .ַא "ווָאנודָאג סירָאּב, לע--עג
 .(רצטַאעט ןעסיורג א יקסגרָאסומ .מ ןופ עמַארד
 יי .19 ץרעמ טנייה
 .עס ןופ רעריזירפ רעד , .ס ס ,ךילרע--ווָאנּבוד
 ,יקסװַאלסוגָאּב רעטַאצט ןיא עשרַאמָאּב ןופ "ליוו
 5661 .18 יַאמ טצ"פ

 ---זיא קיזומ ןופ טלַאהניא רעד .בקעי ,ןַאמיײה
 ,12--11 יז ,י"ג ,ףמַאק ןוא גנַאזעג .קחומ

 ן30671

 :ָאנ) קיזומ ןופ טלעװ רעד ןיא ,ללה ,ןינכיװ
 טלעװ'דײ {טכױרעּביא עכעלטנכעוו) .(ןעציט
 .נוא ןופ) 'עינעש ערדנַא ַארעּפָא יד ;9 ילוי
 .ומ וָא ימעדַאקַא רעד ןיא (ָאנַאדרָאשזד ָאטרעּב
 יד, ַארעּפָא עטמהירַאּב ס'רענגַאװ 114 צעד .קיז
 .יׂשטוּפ ןופ טלַאהניא רעלופ ;28 צעד ,."ץריקלַאװ
 הָאנ ,?ָאדנַארוט , ַארעּפָא עטגידנערַאפ טינ סינ
0, 

 ן2071--50651

 .עש וצ סָאװ טינ ךיז ןּבָאה רימ .א .-,ןָאסליװ
 .י"ב ,ףמַאק ןוא גנַאזעג א ג רעד טימ ןעמ

 ן30721

 .ַארטס ףױא שוריפ סקילַאיּב .ג ,ץיווָאק ילעז
 731 ,12 גױא לּבט"דיי .קיזומ סיקסניוו

 יד ןוא טַארַאּפַא רעה רעזנוא .ר"ד , ,רעגניז
 ן3073} ,12 גױא טצ"די ,קיזומ

 5075 .1128 עז .ל ,לקדח

 ."1 .ןיקנעכ רָאטקיװ ןופ טרעצנָאק רעד .ןנה
 ,8 צעד ןּבעל

 רעד ןוא קיומ עשיסַאלק ,רימידַאלװ ,ץּפח
 {0771 "1 ,ףמַאק ןוא גנַאזעג .ץנַאט

 פטסײנ יד -- קיומ:רילָאק .ןָאדלעש ,ינישט
 {30721 .י"ב ,ףמַאק ןוא גנַאזעג .טסנוק

 ן30761

 ,ןיקנעכ .װ ןופ טרעצנָאק ןפיוא ,ליאַאכימ ,ָאי
 {50791 ,12 טקָא מירפ

 טש:לַאקױומ טציטש'מ ױזַא יװ .ּב ,ווָאּבוקַאי
 .עג .עקירעמַא ןוא עּפָארײא ןיא סעיצוטיטסניא

4 3 



 .י"ב ,ףמַאק ןוא גנַאז

 .יעט סימ שיגעגעגַאּב ַא .קחצי ,ןייטשנעטכיל
 {50511 .154 לּב"טיל .(ןירעגניז) ַאװיק ָאק

 ן5050}

 :ָארקַא ןוא קײומ סָאװ גנוקריו יד .י ,ןילַאמ
 .םיטבש עדליװ עגינײא ףױא ןעכַאמ ָאװטסטַאּב
 3055 .25 גיוא טלעװ"דיי

 טריפעגסיוא יולה ןופ ערעּפָא ?ַאקווודישז.- 4

 .עּפורט-ןרעּפָא?ןרעדנַאװ רעװעשרַאװ רעד ךרוד
 ן | .23 לּבװ"זעמ

 יירפ ..טעטרַאװק ס'ןַאמלע ַאשימ .השמ ,רידַאנ

 15053} .10 ּפַא

 .יּפש ןוא רעגניז ערעזנוא ַאּב .ןועמש ,ףַארַאס

 ,17 טּפעס |טײצ וצ טײצ ןופ טכױרעּביא} .רעל

 =עג ,ןרָאכ-ןסַאמ טימ ןעגנורַאפרעד ענײמ 1 טקָא

 |5056--308 ,י"ב ,ףמַאק ןוא גנַאז

 .| ךוּב .ןטנעמגַארּפ .ס .ק ,יקסװַאלסינַאטס
 ="טיל .ליזיײמ לטיג :שיסור ןופ .ןיײטשניּבור ןָאטנַא

 |430561 ,796--794 יז 154 לּב

 .10 טקָא מירפ ןיקנעכ רָאטקיװ .אּבַא ,יליס
3071 

 ימיס רענליו ןופ טרעצנָאק רעד ;י ,יק--ס

 =ָאטנַאק .י רעלדיפ םעד ןגעװ} .רטסעקרָא ןשינָאפ

 3081 .16 גױא גָאט"ליװ |שטיװָאר

 ןופ אבש הּכלמ ַארעּפָא ,י ,װָאקינשזָאריּפ
 .דלָאג לרַאק ;/ װָאנ װרָאפ .קרַאמדלָאג לרַאק

 :ָאּפמָאק רעסיורג רעשידיא שירַאגנוא רעד ,קרַאמ
 ןעגנופַאש ענַײז ןוא עטכישעג:סנעּבעל ןייז .רָאטיז

 ס'רענגַאװ ;17 טקָא .טיּבעג ןעשילַאקיזומ ן'פיוא
 ;15 ּפַא .רעטלע רעד ףױא גלָאפרע רעסױרג

 :ָאװ 14 ּבעפ .רעקיזומ סלַא טסנידרַאּפ ס'רענגַאונ
 ?רטסעקרָא ןַא רַאפ טנעגיריד ַא ןעמ ףרַאד םור
 ףַארגָאנָאפ ןופ טייקגיטכיוו רעד ןעגעװ 2 צעד

 .דניק ַא ןופ גנוהיצרעד רעשילַאקיזימ רעד רַאפ
 ןגעוו} .קיזומ ןיִא עדָאמ עײנ ַא טשרמולּכ ;24 נַאײ

 טסנוק רעשילַאקױומ ןיא גנוטכיר רעײנ רעד
 ןערעה וצ ךיז טנױל ;18 ילוי |"*קיזומ-םַארגָארּפ,
 ףרַאד'מ ןוא ,ןיינ) ?טינ טהעטשרַאפ ןעמ סָאװ קיזומ

 ןעהעטשרַאפ סָאװ ענױזַא רַאפ ןעליּפש טינ סע
 ײז ןעליו רענעט עשילַאקיזומ טימ ;8 גױא .(טינ

 עײנ ַא טימ גנוטכיר עײנ ַא) רעדליּב ןעלהָאמ

 ןיא רענגַאװ סָאװ ,תורצ יד ;13 ינוי .(תעגושמ

 עג טנעקרענָא זיא רע רעדײא ,ןענַאטשעגסיױא

 קױומ ןענרעל ךיז ןעמ ןעק ;28 ץרעמ .ןערָאװ

 2099--3059| .0 יַאמ .רעטלצ רעד ףיוא

 רעשינָאפמיס רעסיורג רעד .ר"ד ,ל ,יקסלֹוּבירּפ
 :נָאק לַאטיצער רעד ;29 ץרעמ לּבטיָאל .טרעצנָאק

 ן5101--5100) .ןַו טקָא .ירטעּפ ןָאגע ןופ טרעצ

 .קיזומ רעטעּברַא ןופ טנװָא ןַא .8 ,ןַאמדלעפ
 -עג טײהײרפ ןופ טרעצנָאק רעכַאלרָאי 2 רעד

 .גָאמ ןיא רעטסעקרָא ןילָאדנַאמ ןוא ןיירַאפ סגנַאז

 5102 .10 ףמַאק .לַאערט

 ירדנ לּכ וצ רעטסױלק ןופ ,ל .ש ,ןַארטיצ
 ןעשידיא ןעטמהירַאּב ןופ עטכישעג:סנעּבעל יד)

 ן3105} ,4 טּפעס גָאט ,(ןיײטשניּבור ןָאטנַא רעקיזומ

 רעשידיא רעגרעּבמעל ,א ,יקסוַאנַארגעצ

 .ָארּב) רעלטסניק-טלעװ סלַא דובּכ טמוקעּב לעגניא

 ן31041 ,2 ינוי טלעוװ"דוי ,(לעּפמיג ווַאלסינ

 וצ} ןיקנעכ רָאטקיװ .םירפא ,יקסווָאנַאגַאק

 ן51051 ,136 לּב"טיל .{ןליופ ןיא ןטירטפיוא ענייז

 עשידיא טינ ןוא עשידיא .א ,שטיװָאנַאהַאק

 5106 .8 טפעס טצ"דיי .ןעטסיטרעצנָאק

 .סױא ןופ טסגוק סלַא קדומ .הימחנ ,ןַאלּפַאק
 ן3107} 80--28 יז | טסנוק ןוא רעטַאעט ,קורד

 סקע"דיי .ןעּבעליס ןוא קױומ ,ל ,י ,קינסיליק
 3105 ,14 נַאי

 ןעטירטפיוא יד וצ}} ַאװיק ָאקיאצט .8 ,סינּפיק
 =ַאעט ןעטױרג ןיא ןירעגניז רעשינָאּפַאי רעד ןּופ
 ֹוצל ןעּפָאש קירעדירפ ;11 װָאנ טנײה .(רעט
 סקע"שרַאװ .(לָאמקנעד ןַײז ןופ גנוליהטנע רעד
 ן3110--3109) ,14 רוָאנ

 :ַאקיזומל קיזומ נשיליוּפ ,ןועמש ,דלָאגנָארק

 ן31111 ,128 לּב"טיל .(ןסעומש עשיל

 .מיס ןוא ַאניטרעצנָאק ,ןילָאדנַאמ .א ,סיניירק
 ן51121 .20 װָאנ יירפ ,ינָאּפ

 .ערעּפָא רעד רַאפ ערעּפָא יד .ןעפָאר ,ןַאלָאר
 יו } .3 ןּבעל ןוא טסנוק .עד .ש שידיי
 :נַאמָאר ."רעדנצלָאה רעדנרעדנַאװ רעד , .ס .ש

 טקָא טצ"פ .רענגַאװ דרַאשיר ןופ ערעּפָא עשיט

 ַארעּפָא "ברעמ םענעדלָאג ןופ לדַײמ סָאדג 0

 20 טְקֶא .יגישטיּפ .ג ןופ קומ ןטקַא 2 ןיא
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 .6 טקָא .צינָאמרַאליפ ןיא ןָאזעס.קױומ רעײנ רעד
31141--13116 

 :"טיל .ןּבעל ןַײמ ןופ ךעלטצלּב .פ9 ,ןיּפַאילַאש

 {31171 ,125 לּב

 =ַארטס) .טלעװ קיזומ רעד ןיא .ּב ,ן--ש
 ילוי שז"ָאמ .(וָאלָאקָאס ןוא ןיּבַאירקס ,יקסניוו

 ןַאס 19 גױא .םוידיטס ןיא ןעטסילַאס יד 0

 יד ;15 טּפעס .ןָאזעס ןָא טגנַאפ ַארעּכָא ָאלרַאק

 117 טּפעס .ןעגנולעטשרָאפ ַארעּפָא ָאלרַאק ןַאס

 .5 טקָא .ַארעּכָא רענַאקירעכַא ןַא "רעוויר ּפיד ,
13192--3115( { 

 ןדיי ייּב קיזומ 994=786)
 ןשידיא םעד ןופ 'גסױרַא ףמַאק ןוא גנַאזעג

 ידע רעד רעטנוא דנַאּברַאפ רעטצּברַא ןשילַאקיזומ

 .40 יז 84 :קרָאיײוינ .דלַאװכוּב .נ ןופ

 -עפ ,שטנָאר ןנחלא קחצי ,23 ּברַאפ ,,ל .ט
 {3123) .3 רעד

 :מַאז ַא .לַאװק ןעשידיא ןופ .לואש ,לקדח*
 רעדיל סקלָאפ ןוא עלַאנָאיצַאנ עשיריא ןופ גנול

 1541 .סערייא .ּב .ָאנַאיּפ רַאּכ

 ףוַאד "ןיירַאפ סגנַאזעג טייהיַײרפ, ןופ טרעצנַאק

 טימ סעיצקעס דנעלײא ינוק ןוא סקנָארּב ,ןוַאט

 יג םעד ןופ רעדילגטימ ןופ גנוקריוװטימ רעד

 ןט20 ,טנװָא תּבש רעטסעקרַא ןשינַאפמיס רעקרָאי

 .'ז 12 .םוירָאטידױא ַאקעמ ןיא 1026 לַארװעפ

 3125 ןסַארגָארּפ} .טנעס 0

 3126 .5251 צז .עפבה תחמש

 :גַאס ףױא רעטרעװ רָאּפ ַא .סוילוי ,רעלדַא
 {85126) .19 װָאנ גָאט"ליװ .הבצמ סרעלד

 רעד ןגעװ} .טנװָא םענעי ףױא גנוטרַאװרעד ןיא

 .ייטש סונייּב ןוכ "ףסוי ןּב חישמ} ןופ גנוריפפיוא

 .16 ּפַא ײרפ |רעפייש בקעי ןופ קיזומ טימ ןַאמ
21 

 יז 235 רעקעװ .רעלדנַאס ץרּפ .ּב ,קיניװטָאּב

 {851271 .ןכ

 .ײװצ ַא ָאד ךָאנ זיא סע .8 .א ,ןייטשנרעּב

 דָא"דענעק .ירדנ לּכ וצ ןוגנ רערעטלע ןוא רעט

 {21551 .17 טּפעס

 -ײרפ, ם'נופ טַײקיטעט רָאי ירד .ש ,רענערּב

 ןוא גנַאזעג ,קרָא=וינ ןיא "ןיײארַאפ-גנַאזעג טײה

 יה! .י"נ ,ףנַאק

 םינוה עײנ ןוא עטלַא .ןָאמַאלָאס ,ּבֹולָאג
 .עס םינזח רעד ;{ טּפעס גָצֹט .לארשי ץרא ןיא

 ןב הישמ ;24 טּפעס .גלָאפרע רעסױרג ַא ןָאז

 בקצי ןופ קיזומ ,ןַאמײטש שונייּב ןוכ עמעָאּפ) ףסוי

 ןטשימעג רַאפ עמעָאּפ ןָאט עשיטַאמַארד (רעּכייש

 .30  ּפַא ַײרפ .,רעטסעקרָא ןוא ָאלָאס ,רָאכ
 ן3159-- 3130)

 -5 ןרעטש"ט ,| רעלדנַאס ץרּפ ,ה ,ןַאמלעדֹוג
3133 

 .גוא ןופ עּבַאגפױא יד .יּפָארּב .השמ ,ןידליג
 .ו7 טּפעס שז"ַאמ .ןעטנעגיריד ןוא םינזח ערעז

3141 

 .רעשידיא ןייק טציא ָאטינ ,לכימ ,טרַאּבלעג
 "בוי גָאט .רעדיל:סקלָאפ עשידיא ןהָא טרעצנָאק
 ן31351 יט

 -עג טײהײרפ, רָאי ײװצ .ריאמ ,ןיקרָאװד

 .דנַאלװילק ןיא 'ןייארַאפ רעשיטַאמַארד ןוא גנַאז

 561 .י"ב ,ףמַאק א גנַאזעג

 "רעטסגנאס שיאושזד יהד; .8 ל ,טרעּברעה

 יגסױרַא .ָאנַאיּכ ןוא עמיטש רַאפ קיזומ {,ןגנמהל
 .ּברַאפדלָאג ןועמש ןוא ּברַאפדלָאג לארשי ןופ

 ,19 קלַאפ"די .עגַאלֿפױא ע0:4 ,לײט רעט

 ן3137)

 .םעד ןגעװ} !עדנוקעס ןייא .ּב ,יקסוװַאשרַאוװ

 1 ןרעטש"ט ןעדנוקעס םולש רָאטיזָאּפמָאק ןשידיי

 עו .14--12 חז

 עטרײילַארָאמעד יד .והילא ,יקסווָאקדולַאז
 לּבט"די .תונזח ןֹוא םינזה ;10 צעד ןּבעל"נ .תונזח

 ןעט:19 ןיא תונזח ןוא םינזח ;25 גױא

 סקצ"דיי .(גוצרצסַאװ םיײח) ט רע דנ וה-רה ָאי

 סקלָאּפ עשידיא ;4 ץרעמ .רעצלוז המלש ;29 ּפַא

 |3145--5159| .0 טּפעס לּבט"דיי .קיזומ

 ר עד ןופ גגוהצטש טנע יד ל ,לקדח

 -רַא רעטסקצז .ירדנ לֹּכ) .קיזומ רעשידיא

 .לצקיטרַא רעטצּבױ ;28 ילוי טצ"די .(לעקיט

 +| גױא .לבּב ןיא רעטנעצ רעשידיא רעד
21441--2112} 
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 םינזח ןעּבָאה ןעטייצ עגילָאמַא ןיא .ּב ,ןיּביוש

 ןּבָאה ןענַאװ ןוכ ;31 טקָא װרָאפ .ןעגנוזעג טינ
 .18 װָאנ מירפ ?ןדיא ַאּב םינזח ןעמונעג ךיז

 ן3147--31461 :

 .קױומ סקלָאפ עשידיא .סחנּפ ,יקסװַאניסַאי

 |51351 .33--83 'ז 1 טסנוק ןוא רעטַאצט

 :ָאפמיס עכילטעג יד ,ןזח .השמ ,ןהָאסניװעל
 ,תויכלמ :ה"רל ףסומ'} ןָאט ןוא טרָאװ ןופ עינ

 ן5149) .8 טּפעס שז"ָאמ ,('תורפוש ,תונורכז

 רעטרעװ רַאּפ ַא} יקסװָאקנַימ סחנּפ .י ,ןילַאמ
 רעשידיא רעד ןוּכ לודג םענעּברָאטשרַאפ ןעגעוו

 ן י .29 װָאנ טלעװ"די .{הניגנ

 טקָא שז"ָאמ ,רעלדנַאפ ץרּפ .ר"ד .,א ,ינודקומ
5. 3111} 

 .טַײצרַאי ןטשרע ןײז וצ סחנּפ ,יקסוװַאקנימ

 {31551 .12 ץרעמ מירפ

 גנַאזעג טייהײרפ , ןיא) ,ףסוי ןּב הישמ .ק ,רמרמ

 הישמ , סרעפיײש---ןַאמַײטש ;9 ּפַא יײרפ .(*ןייארַאפ

 טײהײרפ ןופ גנוריפפױא רעיײנ ןיז וצ ."ףסוי ןּב

 ן5194--5153| .10 װָאנ ,ןייארַאפ גנַאזעג

 רענעטָארעג ַא ןַאמַײטש ןוא רעפיײש .9 ,קיװַאנ

 חישמ ,, עמעָאּפ עשיטַאמַארד עקרַאטש יד) .גוויז

 טײהײרּפ, ןפ טריפעגפױא טרעװ סָאװ "ףסוי ןּב

 ינָאפמיס רעקרָאיינ םעד ןוא -ןיארַאפ סגנַאזעג
 ן3155) ,29 ּפַא ײרפ ,(לָאה ַאקעמ ןיא רטסעקרָא

 ןַײז ראפ ןעּבירשעג ףצירּב) .ץרּפ ,רעלדנַאס

 3/10 אשרַאװ גרעּבסָאלש דנײרפ ןײז וצ טױט

 3156 .29 טקָא וורָאפ .6

 .י* .מ 2 ,ק--ַאס

 .5 יז 3 צנדָארג ןּבעל רעזנוא .(טױט

 רעד .ןועמש ,ףָארַאס

 .16 ילוי יײרפ ,ןַײארַאפ:גנַאזעג

 ןַײז וצ} ועדציװדעימ
571 

 -טייהיירפ רעקרָאיוינ
3151 

 =רעדָאמ רעד ןופ עטַאט רעד ,ןַאמרעה ,טעװס

 .4 גױא מָאמ .(לעגנע לאי) .קיזומ רעשידוי רעג
31591} 

 :סקלָאפ סיקסווָאקדולַאז והילא .ןתַנ ,ץינלָאטס
 24 רָאנ סז"די .(עינעצער'} רעדיל עכילמיט

 קױומ, (עױנעצער} רעכיּב עשילַאקיומ עַײנ

 *דולַאז 'הילא ןופ *טרעדנוהרהָאי ןעט:10 ןיא

 *סערּפסקע רעש דיא ,קורד ןיא ןענישרע .יקסװָאק

 רעשילי

 ןעּבלעז ןופ "תונזח ןוא םינזח, ןוא ,ןָאדנָאל

 נקַא .ןעניישרע ךָאנ ךילצריק ףרַאד סָאװ ,רּבחמ
4, (3160--3161} 

 ,1 נַאי מָאמ .ןעבעל ןימ .ןושרג ,ַאטָאריס

 ן3165

 ןעשידיא ַא ןופ עּבַאגפױא יד .םֹולש ,עדנוקעס
 .15--14יז 6 ןרעטש 'ט .רָאטיזָאּפמָאק ןעטערעּפָא

1631 

 .הױל סרעלדנַאס ץרּפ ןוכ רעדליּב ןוא סענעצס
 8512 .15 טקָא ורָאּפ

 סני--רעליש יד ןוכ טרעצנָאק רעד 5 ,יק--ס

 ליװ טייצ .,טוטיטסניא ןשילַאקיױומ ןשידַײ ןופ

 ן .14 ינוי

 :שידיא ןופ בוט םוי ַא ברע .אנכש ,ןײטשּפע

 .י ןגעװ| .12 ּבעפ ַײרפ .קיומ רעשירַאטעלָארּפ

 ןעגנוזעג קחומ טימ "רעדירּב ײװצ , סעצרּפ ,ל

 .ירַּב ייװצ ,, ס'צרּפ ;|ןײארַאפסגנַאזעג-טייהיירפ ,

 טיהַײרּפ טרעצנָאק .קיומ סרעפײש ןוא "רעד

 ן3166--5165| ;ט וי קיד ,ןײרַאפ=סגנַאזעג

 .קענ ַא .רעלדנַאס ץרּפ .םולש ,רעטומלרעּפ
 לּבט"דיי .רערהצרַאפ ןוא דנַײרפ ַא ןופ גָאלָאר
 ן51671 .17 טקָא

 =ַאקיומ ןשידיא, ןופ טײקיטצט יד .ס ,רעיײיפ

 ,ףמַאק ןוא גנַאזעג ."דנַאּברַאפ רעטעּברַא ןשיל

 3161 ,י"ב

 ץרּפ ןופ ןעגנַאלק עטצצל יד .א ,ןיקמורפ

 טרעװ ַאקמָאיס , עטערעּפָא יד} קיזומ ס'רעלדנַאס

 .19 טקָא גָאט .(רעטַאעט יטרעּביל ןיא *ןתח ַא
 ן31691

 ןיא קױומ עשיאיּפָארײא .חסּפ ,ןַאלּפַאק

 .(ןרעלדנַאס ץרּכ ןגעװ תונורכז לסיּב ַא) שידיי

 15170) .12 ,3 װָאנ ,20 טקָא ןּבעל'נ

 סעומש ַא} ...ךעלעגנוי עשינוח .8 ,סינּפיק

 ןוא לָאמַא ךעלרעגנױ-רעדנואװ עשידיא ןעגצוו

 טגָאגַאניס רעקצַאמָאלט ;29 טּפעס טנײה .4טנײה

 יַאקײומ.שינזח ַאָל ןעטרעצנָאק צזעיגילער ןוא
 יעװדעמ ל'ריאמ ;12 צעד .(סצומש

 .(המשנ רעשירעגניז ןײז ךָאנ דּפסה ַא} ועד
 145175--51111 8 װָאנ .רעלדנַאס ץרּפ ;3 נַאי

 .טוטיטסניא רעשילַאקױומ רעשיד" רעד
 ן31741

 ז )

 ./ ּבעפ גָאט"ליװ
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 רעד ןוא "וצשזד, .לארשי ,שטיװַאניּבַאר

 רעד ךיז טליפ סע ױזַא יװ) רעמזעלק רעשימַײה

 ןיא םײה רעטלַא רעד ןופ רעמזעלק רעשידײי

 ַאֹל ןַאמצַאק .א ןזח ;14--19 לוק .(עקירעמַא
 ינּב ןיא ןזח םעיײנ םעד ןעגעװ רעטרעװ רָאּפ

 ףעזָאא ן21 טּפעס דָא"דענעק .(לוש בקעי

 לטצלּב ַא} ."סור רעכעלטניפ , רעד ,ץרַאװש

 ;?רעלטסניק ןשידיא ןטמירַאּב םעד ןגעוו תונורכז

 {3177--31751 .26 ּפַא קלָאפ

 ערעּפָא עשיאײרּבעה יד .ר"ד ,2 ,ןָאזניבַאר

 .29 יגוי קלָאפ .לארשי ץרא םציײנ םעד ןיִא
821771} 

 =מירַאּב.טלעװ רעד --- יקסװָאזַאר .8 ,ינכוזַאר

 {5175) ,26 ץרעמ מירפ .ןזח רעגיר רעט

 ץרּפ רימ טָאה סָאװ .לארשי ,גרעּבנעזַאר

 ן5109} .9 ןרעטש"ט ?ןעגָאז טלָאװעג רעלדנַאס

 =עּברָאטשעג םעד ןעגעװ ,ףעזָאי ,יקסנישמור

 ,12 טְקָא װרָאפ ,רעלדנַאס ץרּפ רעקיומ םענ
151501 

 סקואו רעכַאלרעדנואװ רעד .הוח ,ןַארּפַאש

 .ןײארַאפ גנַאזעג טײהײרפ ןופ טירשטרָאפ ןוא

 |83150) ,21 ּפַא יירפ

 +ומ עשידיא ןַארַאפ זיא .ר"ד .בקעי ,יקצַאש

 ן3151} .55--52 יז 1 טסנוק ןוא רעטַאצט ?קײז

 םעד ןעגָארטרַאפ רהיא טנעק .לעשנַא ,רָאש
 .(םילבא ענייז ןוא רעלדנַאס ץרּפ ןעגעװ} ?תמא

 יו .3 ןרעטש"ט

 ןוא ןרָאכ ערעזנוא ןגעװ .בקעי ,רעפייש
 .י"ב ,ףמַאק ןוא גנַאזעג .,רַאוטרעּפער רעזנוא

1 

 =מיטסקלָאפ ףניפ,) ןעגנַאזעג עכַאלמיטסקלַאפ .

 ןּבעל"נ .(יקסוָאקדולַאז והילא ןופ *רעדיל עכַאל

 רעסיורג רעד ןיא םינזח עײנ ייװצ ;19 ּװָאנ
 ן3185--31541 .14 טּכעס .לוש

 רעטאעט 9

 :טר .ּב .קיטירק ןוא צטכיטשעג .אי

 סעיזנעצצ

 קיטירק ןוא עטכישעג -א
 .ַאעט רערענָאיצולָאװער רעד .י ,יקסרימָאּבויל

 -פר ,יקסװַאנַארג .א ןּופ טרָאװרָאפ ַא טימ .רעט

 עליה ,רעטַאעט:עכולעמ 'דיא 'קסָאמ ןופ רעסיׂשז

 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ ,יקסוװָאכיּב ,א 'טסניק
 3151 8 .יק 70 .קצ 3000 .יז 35

2 

 =ידיײ רעד ןגעװ וטרַאּב יאול ןופ ךוּב ַא .א .א

 --169 יז 135 לּב"טיל .לעשַאר ןיטסיטרַא רעש

0. 5151 

 *טְקַא עטסטמהירַאּב ,לצשַאר ,דוד ,ןרָאהנײא

 ידניק שידיא ַא ןעװעג זיא ,טלעװ רעד ןיא עסיר

 1318 ,20 ינוי וורָאפ

 3159) 330 עז .ב ,ןַאסנָארַא

 ,ב ,דלַאװכוּב

 .2 װָאנ יירפ .םעטסיס רעײװדָארּב

 יד ןוא רעטַאצטײרַאוטרעּפער

|13190 

 ךוּב"וא .ָאניק ןוא רעטַאצט ,א ,רעקרַאזַאלעּב

 פו : ,352--330 יז 6

 ונָאמ ַא טלעטש :ירַאּפ .א .י ,שטיװָאלרעּב
 ןעטירד רהיא וצ דרַאנרעּב הַארַאס ךָאנ טנעמ

 |2193| .26 ינוי וװרָאפ .טַײצרהָאי

 ףױא ןעסעיפ עשידיא ןעגעװ טרָאװ ַא .ס ,לָאגניד
 סָאװ רעליּפשױש צשידיא יד ןעגעװ ןוא ײװדָארּב
 {51531 .22 טְקָא גָאט .ַײז ןיא ןעליּפש

 .לָאר יד ןוא רָאיטקַא רעד .ָאעל ,ןרעּפלַאה
 3194 .4 יז 5 רָאיצקַא

 .גנע ןיא רעטַאעהט סָאד .ל .ח ,ןרעּפלײה
 {31951 ,19 ּבעפ נָאל טײצ .דנַאל

 רעבעיו םצד ןיא םויטימעסיטנַא .מ ,שינעה

 ן3196) .21 יַאמ גָאס .רעטַאעט:גרוּב

 .עק .ןעסצומש רעטַאצט .םייח ,שטַאמלָאט
 עין ,8 בַאי דָא'דצנ

 .ומש-רעטַאעט} ענהִיּב.טסנוק ןײלק .רעלעקנוט
 ן3193) .19 טקָא מָאמ .(ןעסע

 יָאקעד רעדָא רעטַאצט .םהרבא ,םיוּבלעטייט

 טנעמירעּפסקע ןטנַאסערעטניא ןַא ןגעװ} ?עיצַאר

 --24 יז 1 רעדעפ .{רעכַאעט רענַאקירעמַא ןיא
 עװיטַאטנעזערּפער ןוא עוויטַאטנעזערּפ סָאד 7

 עניּב עגרעדָאמ ןוא םוילַארוטַאנ ןגעװ} רעטַאצט

 ױ 4 ,16--9 יז 3 ,13--10 יז 2 .+ןעגנוטכיר

 ןב0 יג} ,23--26 יז 8 ,23-6
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 .ש .מ שידיײ .ןטייצ סריּפסקעש ןיא רעטַאעט

 ן901ו ,2 ןּבעל ןוא טסנוק

 ןיא ערעטַאעט עטשרע יד .3ב ,וועילעוועט
 װרָאפ .ןהעזעגסיוא ןעּבָאה ײז ױזַא יװ--עקירעמַא

 רענַאקירעמַא רעסױרג רעטשרע רעד ;17 טקַא

 ן2202--5205) ,24 טקָא .(טסעררַאפ ןיוודצ) רָאיטקַא

 -טמהירַאּב יד ,דרַאנרעּב הַארַאס ,ל ,וועילטוועט

 .21 װָאנ װרָאפ .טלעװ רעד ןיא עסירטקַא עטס
3204 

 רעטסערג רעד ,טוּב ןיװדע .ּפ ,וועילעוועט
 :ָאנָאעלע ;14 װָאנ װרָאפ .עקירעמא ןיא רָאיטקַא

 *טלעװ ַא ןערָאװעג זיא ײז ֹזַא יװ--עזוד ַאר

 =ַאּב-טלעװ רעד ;28 װָאנ .עסירטקַא עטמהירַאּב

 {3207--39081 ,? ווָאנ .ןיק דנומדע רָאיטקַא רעטמהיר

 ,דלָאכרעיעמ דָאלָאװעסװ .ּב ,יקסנירעמעשט
 .150 לּב"טיל ,רעטישזער רעשיסור רעטמירַאּב רעד

32081 

 עט ןעגעװ סעּפע .שנעמ רעטסערג רעד ,ט ,י
 .80 לּבװ"דעש .{ןָאטצילעפ} טנעזנעצער רעטַא

 ן39091

 (רעטַאעט ןופ) ןסילוק יד רעטניה ,ליאַאכימ ,ָאי
 ןוא רעטַאעט ;25 ּװָאנ מירפ .+ןעגנומיטש}ל

 טקָא .(ענערַא קריצ רעד ַאּב ןעקנַאדעג} ָאניק
6. (3210--13511 

 ןקיטנײה ןיא רעטַאצט רעד .י ,יקסרימָאּבול

 5515 .17 צעד טצ"פ .דנַאלסול

 ןיא ןעײזומ ןוא סרעטַאעט .ריד .ּב ,רעּביל
 ײרפ .(עינַאּפש ןופ ּװירּב} ןערטנעצ עשינַאּפש

 3213 .23 יַאמ

 ,קחצי ,ןייטשנעטכיל
 .16 ּפַא ענדָארג ןּבעל רעזנוא

 .ןרעטַאעט עשיטָאזקע
 ן3514)

 רעליּפשױש ןופ סערגנָאק טלעװ .ס .א ,קיריל
 רעײג ַא 19 ילוי טנײה .{ןילרעּב ןופ ווירּב ַאְל
 -רָאװסלָאג) ענהיּב רעשטייד רעד ףױא *קָאלײש

 .8 נַאי גָאט  .(?טעטילַאיָאל; עסעיּפ סייט
 ן3916--39151 :

 .ַאטעלָארּפ

 ן52171
 עשיסור ַא .דֹוד ,שטיוועינַאמ

 ,20 טְקָא יײרפ .עידוטס רעטַאצט עשיר

 שדָאֹרּב יד רעטַאעט ןיא שדוח רעד ,י אפ

 סָאד -- לעשַאר .י ,ןיקיורפע :

 .(סרַאטס עשידיא יד ןוא ןעסעיּפ עשידיא רעײװ

 3511 .1/ קוצ

 הא רעליפשױש רעד .םֹהֹובַא ,יקסװערַאמ
 ןוא ןעגנוטכיר 12 רעטַאעט רעזנוא .טרָאװ סָאד

 .3 יז }1 ןּבעל ןוא טסנוק .רעטַאעט ןיא ןעגנוכוז
}220--35191 

 .רעטַאעט םורַא ןוא ןיא .ר"ד .א ,ינודקומ

 צעד .רעטַאצט ןעשילגנע ןיא ;26 ווָאנ שז"ָאמ

 .90 ּפַא .קַארפ ןיא רָאיטקַא רעד 60
 ן3223--32211

 .רעדָאמ ןופ עּבַאגפױא יד .בקעי ,לעטסעמ
 יז 1534 לּב"טיל ,5 װָאנ לירפ .רעטַאעט םענ

 .ישזער !ססעיּפ ַא טרעװ ױזַא יװ ;789--8
 |229--5723) ,8 רָאיטקַא ?טריס

 רעטַאעט רעשיטסירוטופ ַא .ַאסקַאמ ,ױדרָאנ

 .12 װָאנ לּבטײָאל ,15 טקָא שז'ָאמ .זירַאּפ ןיא
3561 

 ײװדָארּב ףױא ,ןישזד שזדרַאשזד ,ןעסיינ

 טניפעג ןעמ רעּבָא ,טסנוק טשרמולּכ ןעמ טכוז

 .(ןעסעיּפ עשירַארעטיל ןיא לעגנַאמ רעד) דנוש

 סרַאטס ,רעּבײרש ןעגעװ טרָאװ ַא ;3 טּפעס גָאט

 ,24 טּפצס .ײװדָארּב ;וא טײקטצקַאנ ןעגעװ ןוא
 ן3228--32 1

 ןוא יקסװַאלסינאטס .ַאזַאר ,ַאקסװָאדַאװעג

 91 7 יַאמ ןּבעל"ג .חמצ

 =ַאעט רעד זנוא טיג סָאװ .י .ש ,יקצינּפוטס
 9301 19 ץרעמ מירפ ?רעט

 ןגעװ ןסקָאדַארַאּפ ןוא ןעקנַאדעג .אּבַא ,יליס
 ן5251} ,17 יַאמ מירפ .רעטַאעט

 3 ךוּב"וא ,רעטַאעט ןיא טרָאװ סָאד ,8 ,ןיקלע
 {3252) ,182--179 ײז

 31 .230 עז --

 ןופ רעדנואוו
 ,ןירעלטסניק יד} ענעצס רעשױיוצנַארּפ רעד
 --סוטרַאּב יאול ןופ)(דניק שידיא סָאד ,יױרפ יד
 .("ןטייצ עקילָאמַא ןופ סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא,

 541 .11 ינוי קלָאכ ,191 טעלּב"זירַאּפ

 יקַא רעד ןעװ גָאט רעד ,ךַא .ח ,ךיירנערהע
 ןעטשרע םוצ ענהיּב רעד ףיוא סױרַא טערט רָאיט
 2381 .1 גױא וורָאפ !לָאמ

1492 : 



 רעטַאעט רעשיאצּפָארײא:טסצװ .נ ,יקסלַאדַאּפ

 ' ,טדרַאהנײר סקַאמ טגָאז דנורגּבָא ןופ לעװש ןפיוא

 3361 .26 טּפעס טלעװ"דיי

 רטנַאקירעמַא יד .ר"ד ,ןַאמרעה ,קנַארפ

 װרָאפ .סנָאינוי עקרַאטש טציא ןעּבָאה ןערָאיטקַא
 ן3937} .10 ינוי

 :עירעס רעד ןופ) .לעשַאר .ל .ש ,ןַארטיצ
 .8 טקָא מָאמ |ןעּפיט-ןעױרפ עשידוי עטמהירעּב

5281 

 ,סוקטוס סַאנָאטנַא ,ר ,תפרצ

 .0 סיײנ .רעטַאצט הכולמ ןופ

 רַאטקעריד רעיינ
391 

 ןעכערּברַאפ , סיקסװעיָאטסָאד ,ןָאעל ,ןירּבַאק
 |5240} ,24 טקָא גָאט .עמַארד ַא ןיא *ףָארטש ןּוא

 רעכילגינעק ,ןָאסירָאמ סירָאמ ,בקעי ,ךילַאק
 :ערטרָאּפ} רעלטעּב ַא ןעּברָאטשעג ,רעליּפשױש

 ןרעטש"'ט .(רעלטסניק ענעּברָאטשרַאפ ןופ ןעט
6 39411} 

 טרעטסײגַאּב טרעוו םיקילּבוּפ סָאד ןעװ .י ,קַאר

 .20 טּפעס װרָאפ .{ןָאטעילעפ} רעטַאעט ןיא
 ן52421

 ןופ ןירעגניז) .ַאנוװנָאדרָא ַאקנַאה .ל .ש ,ש
 ןעניּב רעשילױּפ רעד ףױא רעדילסקלָאפ עשידיי

 |52351 .156 ?לּב"טיל

 לּבט"דַײ .קריצ ןוא רעטַאצט .םהרבַא ,רעמַאש

 9441 .8 טּפעס

 סעיונעצער .ּב

 ײרד ןיא סרַאפ "ךעלציּפש צשיטילָאּפ, ,ה--א

 סיהטא רעטפלא ןוא דרַאנרעּב ןַאטסירט ןופ ןטקַא

 |52451 .5 גױא טצ"פ .רעטַאעט ינטצל ןיא

 טכער יד, .רעטַאצט ןעשילגנע ןיא ,ףלַא--ףלַא
 קירעג ןיא ,ןַײטשנרעּב ןַאמרעה ןופ *ןקדר מ וצ

 |5246) .20 ּבעפ שז'ָאמ ,רעטַאעט

 ןַאשז ןופ *גינעק רעטצעל רעד 8.  ,ןיטוינַא

 ןופ רעטַאעט, ןופ טלעיּפשעג ,קאלּב דרַאשיר

 טנײה"זירַאּכ .ןָאעדָא רעטַאעט ןיא ?םירּבחמ עגנוי

 {5247} ,23 װָאנ

 יירפ ,טליּפשצג ןייפ *רעטסנעּפשעג ס'נעסּביא , .ּב

 5545 .28 ץרעמ

 :ַאעט-טָאטש ןיא *יקס-נַא ,ש ןופ קוּבד, .ש ,ב

 *ידַאדד, ןכ ּפַא לּבט"ּבול .(שילױּכ ןיא) רעט

 ןיא שטיװעקצימ םַאדַא ןופ עמעָאּכ עשיטַאמַארד

 ."ןעגיל ַא ןהָא גָאט ַא,127 טְקָא .רעטַאעט:טָאטש

 ןיא ירעמַאגטנָאמ ןופ ןעטקַא 9 ןיא עידעמָאק

 יד .ןעציטָאנ-רעטַאעט ;29 װָאנ .רעטַאצט:טַאטש

 ןיא ןעסנער .א ןופ ןעטקַא 4 ןיא עסעיּפ "הפשכמ

 "יבװָארדנעװ רַאהוּפ, ן2 ֹוָאנ .רעטַאעט:טָאטש
 ןיא יקסוװָאקַאװָאנ .ז ןופ ןעטְקַא 3 ןיא עידעמָאק
 ן5298--8249| ,14 װָאנ .רעטַאעט:טָאטש

 טימ עידעגַארט ענצפלָאהַאּבמוא ,1 ,דלַאװכֹוּב

 ץנַארּפ ןופ "רעגייווש,) טלַאהניא ןרָאלקמוא ןַא

 ירפ .(שילגנע) רעטַאעט דליפסנעמ ןיא (לצפרעוז

 םישזד ןיא רעגענ ַא רָאיטקַא רעסױרגַא 0

 רעצרַאװש רעד} יָאֹּב קעלּב .עסעיּפ ַא סילָאט

 םישזד ןופ ןטקַא ײרד ןיא ליּפש ַא {רוחּב

 טְקָא .ןאסּבאר לוַאּפ לָארטּפױה רעד ןיא .ילָאט

 יד) תצגושמ רעזעיגילער ןופ עמַארד ַא 2

 עמַארד ַא (הלּכ סעסוזעיק *םעל יד װָא דיָארּב

 שטינצרג ,טָאּבלרױה םַאיליװ ןופ ןטקַא ירד ןיא

 ןוא ליּפש רעטַאעט ;29 ּפַא .(רעטַאעט שזדעליוו

 ןופ 4ךַאז טּפױה יד} גניט ףישט יד .עירָאצט

 ;9 ּפַא .רעטַאעט דליג ןיא ווָאניאצרוװעי .יַאלָאקינ

 ןיאל שילגנע ףױא רעטסעװש ירד ס'װָאכעשט

 זערַאוכ ;30 טקָא .(רעטַאעט יראטראּפעד קיוויס

 ןופ עטכישעג עשיטַאמַארד ַא .ןַאילימיסקַאמ ןוא

 ;21 טקָא ,רעטַאעט דליג ןיא לעפרעװ ץנַארּפ

 (ןָאזיַארָאה יד דנָאיּב) טנָאזירָאה טײז רענעי ןופ

 ן3260 -8254) ,0 צעד .ליניַא ןישודוי ןופ עמַארד

 .יװער, סלָאגָאג} .ךילּברעטשנוא ,ל ,טנַארּב
 װָאנ לּבפ"ג ן|רעטַאעט ןשילױּכ רעזדָאל ןיא "רָאז
 ן52:1} 3

 .גנע ףוא ?רעדלעפ עגירג, .י .ּב ,ןײטשדלַאג
 .רַאק רַאקסָא סענזיּב ינָאמ, ;22 נַאי גָאט .שיל

 *דבירטס ;26 נַאי .ײװדָארּב ףיוא עידעמָאק ס'רעט

 ,(*יצלּפ םירד,) רעטַאצט ןוַאטסניװָארּפ ןיא גרעּב

 ןָאּפמַא ןיא "עּבעיל ןופ סנעטָאש, ן29 נַאי

 ן3265--82621 .15 גַאי .רעטַאצט

 .שילגנצ יד *רענַאקירעמַא רימ, .י .ד ,רעטלָאג
 דנײרפנעזײוװו ינומ רעכלעוו ןיא עסעיּכ עשידיא

 "דיי .רעטַאצט קירעג ןיא עלָאר-טּפױה יד טלעיּפש

 41 .22 טּפעס טלעװ

 ;נולעטשרָאפ ערעײז וצ)} "ַאטוְדער, .כ ,ן--ג

 ן320} .9 ץרעמ ןּבעל"נ .{'סַאלַאּפ, ןיא ןעג

 .נוא רעד ףױא ?תימלוש  .י .ש ,ןָאזפרַאד

 {3265} ,123 לּב"זירַאּפ .עניּב רעשירַאג
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 :סקעש ןופ ?ָאללעטָא .ס ,ךילרע --װַאנּבוד

 ַא ןיא, 1 נַאי טצ"פ .יקסלָאּפ רעטַאעט ןיא ריפ

 .ַאעט ןיא ןיטשראמ .ל ןופ עמַארד *ףיוה ןליטש

 יװָאקלָאישָא ;1 ץרעימ ."יװָאדָארַאנ; רעט

 ןטקַא ײרד ןיא עידצמָאק ַא! ,?ָאנַאד עיּבָאלשז'וװ

 .?ילַאמ, רעטַאעט ןיא ,עװַאיַאק א סרעלפ ןופ

 רעריטרַאמ -- םידיחי ןופ עמַארד יד ;'2 ינוי

 -פָאה יד, 119 ץרעמ .("ַאשזור, סיקסמָארעשז)

 ."יקסלָאּפ,; רעטַאעט ןיא סנַא:רעײה ןוּכ "גנֹונ

 5 ןיא עידעמָאק--"ןגיל ןָא גָאט ַא, 114 טּפעס

 .*יקסלָאּפ , רעטַאצט ןיא ,ירעמַאגטנָאמ ןופ ןטקַא

 ?ורג .וװ ןוכ ,"ןיסעצנירּפ עשידײ יד, ;11 ינוי

 =ָאפ ןַײמ, ן29 ץרעמ ."יװָאדָארַאנ, ןיא יקסניּב

 ַאשַאס ןופ עידצעמַאק ַא *טכערעג ןעוװעג זיא רעט

 -טשינ יד, ;12 נַאי ,ילַאמ רעטַאעט ןיא ,ירטיג

 ַאעט ןיא יקסנישַארק ןופ *עידעמָאק עכעלטעג

 -ַאעט ןיא *טסואַאּפ , ;18 ינוי .יקסװַאלסוגָאּב רעט

 ןופ *קלָאפ ןֹופ טנייפ רעד , ;3 ּבעפ ,יװָאדָארַאב רעט

 .טײצ, ;4 ינוי ."יװָאדָארַאנ , רעטַאצט ןיא ןעסּביא

 רעטַאעט ןיא יקצעװַאק ןופ "ןשטנעמ עקילַײװ

 ןופ *עמַאד-ןעילעמַאק, }7 יַאמ ."יװָאדָארַאנ ,

 ּפָאק ;2 ץרעמ .יקסלָאּפ רעטַאעט ןיא ןוז--ַאמוד

 ןופ ןטקַא ףניפ ןיא עידעמָאק ַא ?רעלדָא רעדָא-

 יּבולש 9 ּבעּפ .ילַאמ רעטַאעט ןיא לציגרעוו

 יד, .יװָאדָארַאנ ןיא ָארדערפ ,לַא ןופ עקסנעינַאּפ

 ןיא אװַאנ ןופ ?גינעק-ןדַאלָאקָאש ןופ רעטכָאט

 "המקנ ןופ טָאג; סשַא םולש ;5 טּפעס ,ינטצל

 .?יבשזעלַאזעינ, רעטַאעט ןופ עניּב רעד ףױא
 |5254--52691 ,9 ילול

 .גנע ןיא "רעדלצפ צנירג, יד .ַא ,טנַאטילעד

 =עג ,ןַאמסָארג לעומעס ןוּכ טצצזצגרעּביא) שילי

 .ָאלגנַא ןיא סרעַײלּפ טוטיטסניא יד ךרוד טלעיּפשי

 רעטכָאט יד, 8 גַאי ײרּכ .(זוַאהײלּפ שיאושזד

 .} נַאי .רעװקסַאמ יד יּב *ַאננַא םַאדַאמ ןופ-

 ן286--8281

 .טס}} *דניז ןופ גצוװ , .ר"ד ,לאכימ ,טרעכייוו

 1532 לּב"טיל .("יקסלָאּפ רעטַאעט , יקסמָארעשז

 רעד וצ .?םעלּבָארּכ ןשידײ, ַא טימ סעיּפ ַא

 .87 .*טצטילַאיַאל סיטרָאוסלָאג ןופ גנוריפפיוא
 ן52:5--85871

 זוַאה:ײלּפ דוהרָאּבײנ ןיא קוּביד ס'יקסנַא ,לש
 3391 .17--16 יז 21 ּברַאפ ,(שילגנצ)

 ןטקַא 8 ןיא ַאטצרעּפָא ?ַאטײג, .ַא ,לַארטַאעט
 יד,;2 ץרעמ טצ'פ .ַאקסװָארַאיװעינ רעטַאצט ןיא

 ןיא ,יקסמָארעשז ןַאפעטס ןופ "דניז ןוכ עטכישעג

 שנירּפ:ןרַאלָאד , יד ;26 טקָא ."יקסלָאּפ רעטַאעט,

 ,ןטקַא ײרד ןיא עקטצרעּפָא |ללַאפ ָאעל ןופ} "ןיסעצ

 רעד, }| נַאי *רעטַאעט סיקסװָארַאיװעינ, ןיא
 {!|ציססָאמ עד דצרפלַא ןופ עידעמָאק ַא "טכַײל סָאװ
 ינַאד ןוא ּבײװ ,ןַײװ, ;5 סקָא .יװָאדָארַאנ ןיא

 =נעיק ןַאפעטס ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ."גניס

 רעד 114 ּפַא .*רעטַאעט ןשילױּפ , ןיא ,יקסנישזד

 "ומ ןטקַא 8 ןיא עטצרעּפָא *ערעיוויר ןגעװ םולח

 ּבעפ ."ישטשָאװָאנ, ןיא ,ץלָאטש טרעּבָאר ןופ קיז

 קיזומ ,ןטקַא ירד ןיא עטערעּפָא "עניזערעט, 6

 ן20 ּפַא ,"ישטשָאװָאנ ןיא ,סיורטש רַאקסָא ןופ

 2 ןיא עיװער עסױרג ַא ?גינעק ַא ןליװ רימ,

 ;15 ּפַא ."ָאקָא עקסרעּפ , רעדליּב 20 ןוא ןטקַא

 ,ָאלעדנַאריּפ ןופ ,"ךיז טכוד ךייא יװ ,ױזַא זיא'ס,

 םעלּבָארּפ יד 125 ץרעמ ."ילַאמ,, רעטַאצט ןיא

 רעשילױּפ רעד ףױא ףָארטש ןוא לַאזקיש ןופ

 יסיו ןוא *ּפידע גינעק , סעסעלקַאּפָאס} עניּב

 ייא ןיסעצנירּפ יד , 2 װָאנ .("הללק, סיקסנַאיּפ

 .לצגנע) ןופ קױומ ןטקַא 3 ןיא עקטערעּפָא "ַאציל

 .20 טְקָא .רעטַאצט סַאקסװָארַאיװעינ ןיא ,רע גרעּב

 רעטַאצט ןיא גנוריפפיוא רעד וצ ,*1 לעװַאּפ רַאצ,

 .לרטמוא ןופ עידעמָאק יד , 114 צעד .?יקסלָאּפ ,

 ,"ינטעל , ןיא דוװרעה ןופ ןטקַא ריפ ןיא ,"טַײה

 .23 װָאנ .לעזורַאק יד ,?ָאװק ָארּפ יװק, ;14 ּפא
}3508--5990 

 "ןײגוצכרודַא רעטכַײל זיא למעק ַא ,ק ,י

 טריפעגפױא ,רעגנַאל ןופ ןטקַא 3 ןיא עידצמָאק

 {5503) ,22 ּפַא טצ'פ .ילַאמ,, ןופ

 רעשיסור רעד ןופ גנונעפערעד ,ליאַאכימ ,ָאי

 .13 טּפעס מירפ ,(לָאגָאג ןופ *רָאזיװער,) עמַארד
051 

 5 ןיא ַאמַארד } ףּפָאקנצרַאװש הּכלמ .ש ,ןַאזַאכ

 3 ךַאװ?נילָאװ .4ַאקסלָאּפַאז ַאלעירּבַאג ןופ ןטקַא

 ן3501 .8--2 ח

 יהד) רעטַאעט ןעשילגנע ןיא .ר'ד .א ,ינודקומ

 .(רעטַאעהט דוהרָאּביענ ןיא סילאפ טירטס דנצרג

 .יטַאס ַא ."רעמַײט ןָאיַאל יהד }22 ינוי שזיָאמ
 .13 טקָא .זוַאהיצלּפ דוהרָאּבײנ ןיא לעּבַאפ עשיר

}3305--55071 

 עמָאק "קָארפָאלש ןיא ןָאצלָאּפַאננ .ש ,ן--מ

 יקסװַאלסוגָאּב ןיא ,קעדזָאּב ןופ ןטקַא 3 ןיא עיד

 "טכַאנ עקידרעײיפ ַאע }3 גױא טצ"פ .רעטַאעט
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 :ַאעט, ןיא ןטְלַא 9 ןיא עידעמָאק ,לײגניל .מ ןופ

 |5510--3809| .10 גױא .'יקסלָאּפ רעט

 ןיא "טַאדלָאס רעד ןוא ַאטיסנעמרַאק, .ק ,רמרמ

 ן85111 .5 נַאי ײרפ ,רעטַאעט טסנוק רעװקסָאמ

 ןיא :*ַאשװר} סיקסמָארעשז .ע ,ןַאמדרָאנ

 120 טּפעס לּבפ"נ .רעטַאעט ןעשיטָאטש רעזדָאל

 ןעטְקַא 3 ןיא עסעיּפ *סָאלוּפָארקַאמ סעצָארּפ רעדפ

 |3518-8812 17,  װָאנ .קעּפַאשט לָארַאק ןופ

 .ענהיּב רעד ףױא דנַאלסור.טלַא .מ ,י ,ןַאמײנ
 ס'יקסװָאקשזערעמ ןופ גנורהיפפױא עסױרג יד
 טנײה .'יקסלָאּפ רעטַאצט, ןיא *לעװַאּפ רַאצ,
 ן53141 .15 צעד

 .ל ,יק--ס
 רעטַאעט ןיא |יקצולַאּפ לַאכימ

 .0 בַאי ליװ

 ןופ עידעמָאק) זױה ענעפָא ןַא

 טַײצ .?ַאטודצר,
 ן35151

 יַאנ רעטַאצט/) ענעצס רעשילױּפ רעד ןופ .ָאגע
 5 ןיא ציזעמָאק .עיקסנעינַאּפ יּבוילש ."יװָאדָאר
 {5516) .7 טּפעס טנײה .(ָארדערפ .ַא ןופ ןעטקַא

 יװער ָאניק ..."ןרעטש ַא ןערעװ ליוװיכ , ,ּבלע

 רעדליּב 16 ,ןעטקַא 2 ןיא טגָאזעג-סנייטש'מ'ל

 ײז ןעשיטָאטש ןיא יקסװָאלרַאט ןוא סקילעפ ןופ

 {3517} ,2 גױא לּבפ"נ .רעטַאעט:רעמ

 דרַאנרעּב ןופ "ןעילַאמגיּפ, .רעטלַא ,ןײטשּפע
 .ַאעט םעד ןיא .ןעטקַא ףניפ ןיא עידעמָאק .וָאש
 יי .17--16 יז 21 פיַאּכ .דליג רעט

 *טױט ןוא עּביל, ס'ניסשוּפ ,אנכש ,ןײטשּפע
 ַאקױומ רעװקסָאמ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא

 ן35191 .12 נַאי יירפ .ַאידוטס רעשיל

 רעטַאעט ןעשילּפ ןופ .ר"ד .הימרי ,לעקנערפ
 =יָאל .(?ָאלעטָא, סריּפסקעש ןֹוּכ ערעימערּפ יד

 1 ,29 ץרעמ לּבט

 .גנצ ףױא 'קוּביד רעד , סײקסנַא ,ּבַא ,ןַאהַאק

 .ּבלַאה ַא ןיא סײרּב ינעפ {22 נַאי װרָאפ .שיל

 טּפעס .,רעטַאעצהט םואעסײל ןיא עסעיּפ רעשידיא

 ."רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ , ןיא ץַאז גיוודול 4

 ףױא עסעיּפ רעשידיא ַא ןיא דניירפנעזייוו }2 טּפעס

 ןעציטָאנ רעטַאצהט ;18 טקָא .ענהיּב רעשילגנע רעד

 רעליפשױש רעשידיא רעגנוי רעלופטנַאלַאט ַא)

 יד ןיא ךוזַאּב ַא--.עסעיּפ רענַאקירעמַא ןַא ןיא

 ןיא עטערעּפָא עײנ ַא--.ליװזנָארּב חכ ערעטַאצהט

 ןופ עמַארדָאלעמ עײנ 8ַא--.רעטַאעט יטרעּביל

 -טּפצס .(רצטַאּצט ןָאסניקּפָאה ןיא ןעּבעל ןעכילגעט

 =צג גידריווקרצמ ,ַאמַארד עגידריווקרעמ ַא 35

 ןופ (רעײפ:טסּברעה} -רעײפ:םָאטָא,) טליּפש
 +ןעגנולעטשרָאפ ײװצ ;20 טקָא .(יעררָאמ .ס

 סיצרַאװש ןיא ַאמַארד עשײזעניכ ַא *לעקריצ דיירק,
 ןעשיסור םעצד ןיא "ןעמרַאק ,--.רעטַאעהט טסנוק

 15527--5521} .0 בַאי .רעטַאצהט

 עשידוי יד :יקסניּבורג װַאלצַאװ .ּב ,סוינילרַאק
 ,0 ּפַא מָאמ .,"יװָאדָארַאנ רעטַאצט, ,ןיסעצנירּפ

3531 

 {3 גַאי טנײה .ןיסעצנירּפ-רַאלָאד יד ,8 ,סינּפיק

 סיקסװָארַאיװעינ ןופ} '"ַאציליא ןיטשריפ יד,

 "הלכ עטפױקרעפ יד, ן20 טקָא .(רעטַאעט

 .22 בגַאי .(ָאנַאטעמס ןופ ערעּפָא-סקלָאפ)
 ן5551--3829)

 *קַארפ רענעטינשעגוצ טוג ַא, ,ד ,ןײפַארק

 ךיא ,לעגצרד לעירּבַאג ןופ ןטקַא 4 ןיא סרַאפ
 {833231 ,28 ילוי טצ"פ ,ינטצל

 רַאפ גנולעטשרָאפ קסעלרוּב ַא ,ללה ,ףַאגָאר
 "םיטיצג קירעג,) רעהעג רעטַאצט עטנעגילעטניא

 .ן3533) ,14 יַאמ װרָאפ .(רעטַאצט קירעג םעד ןיא

 לד ןופ גנוריפפוא עטירד יד .יער ,ןיקסַאר
 רעד ייּב *ַאננַא םַאדַאמ ןופ רעטכָאט יד , .רעװקסָאמ
 ןָאסלַאשזד ןיא ַאידוטס רעשילַאקױומ רעװקסָאמ
 125531 ,2 בַאי גָאט ,רעטַאעט

 ןיא עיוװער-רעמוז עסױרג ?ָאקָא עקסרעּפ , .ס .ש

 ן3355) .8 יגוי טצ"פ .רעדליּב 24 ןוא ןטקַא 2

 ודיי ייּב רעטַאעט 42=(792

 .קיטירק ןוא עטכישעג .א

 ס עיזנעצצ ר 3

 קיטירק ןוא עטכישעג .א

 .דלָאג .א .א ,לעקניפ ,,נ ,רעדנעלסיוא
 .יטסניא ,עיפַארגָאיּב ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ .ןדַאפ

 ,לײטּפָאדיײ---רוטלוק רעשידנצלסורסייװ רַאפ טוט

 ,רוטלוק 'לסורסײװ רַאֿפ טוטיטסניא ןופ ?גסױרַא
 ,יזקע 2100 ,40 דליצ 1--ז 104 :קסנימ

 יר 1
 {825551 .11 טלעװ"ר ,שט--ה

 .ַאעט רעשידיא :קרָאי?וינ .ךוּב:זעדַאפדלָאג

 +ק ומ ,א ר"ד :טלַאהניא .'ז 104 ,ייזומ-רעט

 6182 ל



 והיל א ,(3--6 ז"ו) ןעדַאפדלָאג םהרּבַא ,בול

 .דלָאג םהרבא רַאפ ץרא ךרד ,ץלָאהנענעט

 יַאפדלָאג ,לע טסצ מ בקי .(11--9) ןעדַאפ

 .(15 -11) עניּב רעד ףױא עיצידַארט סלַא ןעד

 , לב טײקעילַארטַאעט ,םיוּב לע טייט םהרּבא

 ,יקצַא ש בקצי ר"ד .(22--13) ןענעדַאפדלָאג

 .(32--23) םכילע םילש יצ ווירּב סנעדַאּפדלָאג

 38 טימ ןעדַאפדלָאג םהרבא ;לָאטשירק .ל
 :הש םעד טימ ךערּפשעג ַא טױל} קירוצ רָאי

 :דל ָאג .(95--24) (רילעװאוי ןמלק רעליּפש

 המדקה ,ןלַאירעטַאמ טשיפַארגָאיּבָאטױא סנצ דא פ

 =ַאמ ,.ש .* .(63--40) יקצַאש בקצי ר"ד ןופ

 -עט ןשידיא םעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעט

 ר"ד .(73--71) הפיקּת סנעדַאפּדלָאג ןיא רעטַא

 עיפַאיגָאילּביּב ןעדַאפדלָאג ,יקצ ַאש בקצי

(77--96). 

 .צ .ב .7 יַאמ לּבט"דיי ,רעדַאּב םשרג

 ,קינרעיװ .ּפ .24 טש"ּברַא"רפ ,גרעּבדלָאג

 .60--5 רעמַא"ד ,ץישפיל .י ,2 יַאמ שז"ָאמ

 5386 .6 רעדצּכ ,ןַאמקרַאטש השמ

 .} .עמַארד ןוא רעטַאצט .לאכמ ,טרעכיײו
 :עשרַאװ .ןלַײט 2 ןיא .עגַאלפיוא ירגרַאפ עט2

 1 .יז 192 .ןיקצעלק

 יז 186 11 2 שא

 .1 ןַאּפש ןיא ,יּבַארעװ .3 ךוּב"וא ,דלָאג .ה :
 ן53551

 ןעשידיא ןופ תיבה תּכונח {םוצ ךוּבלעמַאז
 .רָאטקערַיד == ץרַאװש סירָאמ ,רעטַאצט טסנוק
 ע/--43 :קרָאיײוװנ .1026 רָאי רעטנינ 8
4 40 1 

 טעמדיװעג צעּכַאגסױא עטרירטסוליא .ןויטבמס

 ."ַאלַאקס, רעטַאעט ןיא סַארגָארּכ ןטשרע םעד

 92 :עשרַאװ ,קישזָאנ .י ,ןַאמלעדָאנ .מ ;'דצר

 3530) ' ,ירג 10

 טסצפינַאמ} .רעטַאעט רעטעּברַא ןַא רַאפ*

 עלַא וצ *דנַאּברַאפ רעטַאצט רעטעּברַא , םינוּכ

 ן3531) .קרָא=וינ .(רעטעּברַא עשידיא

 ןעשידיא ַא ןופ ןעגנורעניארע .ןָאעל ,ןירּבַאק

 שידיא טרעזנוהרהָאי לעטריפ ַא .גרוטַאמַארצ

 .(רעדליב 16 טימ} ַאקירעמַא ןיא רעטַאעק

 .ןיקצעלק :עשרַאװ .דנַאּב ןײא ןיא רעכיּב עדיש

 .ז 8

 .49 ,3 ּבַאי גָאט"ליװ ,ינודקומ .א ר"ד
 ן35451

 ,(ןָאטעצילעפ) װעזדיו ןיא "המיּבה, .קענ--ּבַא

 {58321 .14 ּפַא לּבט"ָאל

 ןשידיא ןופ עמַאמ יד .שריה ,שטיװַאמַארּבַא

 יַאק לחר רּתסא ןופ טײצרָאי ןט.1 םוצ} רעטַאעט

 ךָאנ ;17 צעד לּבפ"נ ,15 צעד מירפ .(יקסנימ

 טײצ .(תובשחמ} *לעזַאזַא, ןופ ןלָארטסַאג יד
 ן5845--88313| ,18 טקָא פיוו

 לּבטיָאל .| ַאקצירַאז לטיג| ,סוילוי ,רעלדַא
 .ן20 לּב"טיל .ךיז ןגעוו רעלדַא סוילוי ;18 צעד

 ן3547--55461

 ן3545) .85126 צז --

 =יא ןיא רעיורט ,1 ּפַא גָאט .ּפ בקצי ,רעלדַא|

 ָאיר לּבװ"דיי .(רעלדַא בקצי ןגעוו) רעטַאעט ןעשיד

 ןופ טריטקיד ,ןערַאומעמ ס'רעלדַא ּפ בכעי 9

 קורד םוצ ןעּבעגעגרעּביא ןוא ךילנעזרעּפ םהיא

 ,23 ,16 ,) ּפַא רעמַא .-עטומלרעּפ םולש ןופ
0. 55491--15551 

 יא ןופ גנונפערע רעד ףַא .נ ,רעדנעלסיוא
 .ןקורדנַײא .עניַארקוא ףַא רעטַאעט-הכולמ ןשיד
 5851 ,29 בַאי לירפ

 .ה"ע ,רעלדַא .ּפ בקעי ,םירפא ,ךַאּברעיױא

 רעמַא .רבק ןעשירפ ןייז ףוא רעטרעװ .עכַאלטע

 ן55581 ,2 ּפַא

 .31 גױא ןּבעל'ג .קָאטסילַאיּב ןיא ?לעזַאזַאז
38541} 

 :עטלעז ַא--יקסװַאלסַאז .סַאיליװ ,סמַארּבײא
 | 8951 .24 צצד ירפ .,טסיטרַא רענ

 .אשרַאװ ןיא *המיּבה , ןעכָאװ 4 .א ,ןרָאהנײא

 5551 ,12 יַאמ שזיָאמ

 .ערעטַאעט עשידיא יד םורַא ןוא ןיא
 3857 .1 טְקַא װרָאפ

 ן3555) .90 קירפַא ,רעטַאעט ןעשידיא ןיא

 עשיטַאמַאהד ַא ?םלֹוגח ןופ טלַאהניא רעד

 .ײל .ה ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמצָאּפ

 .2 ּבעפ מירפ .קיוװ

 6 153 ג



 .רהָאפנעמַאזוצןעטסיטרַא רעשידוי רעטכַא רעד

 3601 .15 טּפעס מָאמ

 ןוא רעטַאעט ּוינצװצ דנָאקעס .ל ,ָארגעלַא
 {55611 ,263 רעקצװ .סרַאטס עני

 ןגעוו {עטַאּבעד| םויזָאפמיס רעד ,רעדנַאסקעלַא
 ײרפ ,(טבירַאּב רעצרוק} רעטַאעט רעטעּברַא
 3561 .19 צעד

 טסיטרַא רעשידיא רעטמירַאּב .א ,ןירעֿפלַא

 רעשידיא רעד ;11 ילוי מירפ .רעלדַא סוילוי

 צעד ,ןָאזעס ןקיטציא ןיא ןלױּפ ןיא רעטַאעט

 י"א ןיא רעטַאעט ןשיאצרּבעה ןופ בצמ רעד 4

 טּפעס |ןיועל האל ןיטסיטרַא רעד טימ סצומש ַא}
 ן3505--23681 17

 שז'ָאמ .רעטַאעט ןיא טרָאד ןוא ָאד ,ףלַא
 װָאנ ."ּפַאש , ס'קיווײל ןעגצוו ימצ-ןּב ;29 טּפעס

 ןגעװ} .רעטַאצט ןעשידיא ןופ בוט:םוי רעד 9

 |5865--8866| .20 גַאי ןןעדַאפדלָאג טהרבא

 .רעװ רָאּפ ַא) שטנעמ ןוא טסיטרַא .א ,קלָא
 .(הנותח רענרעּבלז סרעלדַא סוילוי וצ רעט

 ן55691 .19 װָאנ גָאט"ליװ

 טימ ךערּפשעג רעטנַאסערעטניא .י ,ןַאקלַא
 .רעטַאעהט ןעשידיא םצד ןעגעװ ן'טוַארקדליש

 {35701 ,3 ילוי הֹוַאפ

 :ַאעדיא רעשינַאיפור רעד ןענצק ףמַאק םורַא

 .,123 ָאיר לּבװ"דיי .רעטַאעט ןעשידיא ןיא עיגָאל
}53711 

 :סיורג ריא ןופ ּביױהנָא רעד ,קרַאמ ,ןײטשנרַא

 יז 6--3 רעטַאצט ,(יקסנימַאק ,ר ,.א ןגעװ) טיק

13--140. 55751} 

 -דַא בקצי ןעגעװ ןעגנורעניארע ,םולש ,שַא

 1 .21 יַאמ טנײה ,24 ּפַא װרָאפ .רעל

 ןעּבעל ס'רעלדַא .ּפ בקצי ,ב ,שטיװַָארעשַא

 ערעירַאק ןײז ןופ ןעלּפַאטש ענעדישרַאּפ יד ןוא

 דניירפנעזײװ ינומ ;2 ּפַא װרָאּכ .ענהיּב רעד ףױא

 ןלַאירעטַאמ ןוא גנוצַאשּפָא ןייז ףױא וואורּפ א?

 יז } טסנוק ןוא רעטַאצט .{עיפַארגָאיּב ןייז רַאּפ

 עשידיא יד ןוא װָאניאערװצי יַאלָאקינ ;11-?7

 יד ,רעגַארּפ .ַאניגער ;239 רעקצעװ .רעליּפשױש

 ,צנֶהיּב רעשידיא רעד ןופ ןירעגניז עטְמהירַאּב
 רעמ) ןעּבעל רעטַאעט רהיא ןעגעוו טלהעצרעצ
 .ענהיּב רעשידיא רעד ףױא רהָאי גיסיירד יא

 ןעגנורַאפרע ערהיא .גרעּבמעל ן א גנַאפנָא רהיא

 .29 ,28 טּפטס װרָאפ ..(ןעטפַאשטנַאקַאּב ןוא
5377-41} 

 ןיא רָאפנעמַאװצ ןטסיטרַא רעשידײ רעד ,ח .ּב

 ן53751 .29--27 יז 11 פָאה"וא .עשרַאװ

 ףוא טירטפוא סדניירפנצזיײוו .א ,יקסלָאּפָאגָאּב
 {5879| .17 טקָא לּבט"די .ײװדָארּב

 רעליּפשױש ם'ןופ רבק ן'ףיױא .םשרג ,רעדַאּב

 {3550| ,4 ּפַא לּבט'די ,רעלדַא .ּפ בקצי

 ןופ גנושטיײטסױא יד .בקעי ,יקסנַאטשָאטָאּב

 ייא רָאי 30 ;22 גױא עסערּפ ,?טכַאנ ןוא גָאט,

 .(טַארעפער ַא ןופ ןטנעמנַארּפ} רעטַאעט שיד
 ן35:2--3851| .6 גיוא

 -עװ .טלעװ רעטַאעט רעד ןיא ,ּב ,קיניװטַאּב

 1297 .רעטַאעט ןעטענָאירַאמ רעשידיא 236 רעק

 ,רעטַאעט טסנוק םיץרַאװש ןופ גנונעפערע יד
3, |8858--5555| 

 5351 475 צז --

 {52857} ,845127 צז ---

 .ַאעט רעש'הכולמ רעשידיא רעד .8 ,לַאקַאּב

 'ז 6 רעדעפ .,+ןקורדנײַא} עװקסָאמ ןיא רעט

15-10. 1 

 ַא רעדָא טסבוק ַא רעטַאצט זיא .ג ,דלַאו'בוּב

 ןדלוד ןעמ טעװ גנַאל יװ ;23 צצד ײרפ ?ץנוק

 סנַאהַאק ,ּבַא ןגעװ| ?רעקיטירק םעד ןַאהַאק

 ןוא גנוטעּברַאַאּב סצרַאװש .מ ףױא קיטידק

 *דומהת אל, סנצדַאפדלָאג .א ןופ גנוריפפיוא

 :צט ַא }23 װָאנ |?רעטַאעט טסנוק ןשידיא , ןיא

 .טײקשירַאטסיה ףַא סעיצנעטצרּפ טימ רָאי רעטַא

 *סעיצַאטנעירָא עײנ יד ;74--71 *ז מלַא"ירפ

 --83 יז 5 רעמַאה .סרעטַאעט:טסנוק ערעזנוא ןוכ

 :30 םוצצ ןדַאפדלָאג זיּב ןדַאפדלָאג ןופ 0

 57 יז 8 .(רעטַאעט ןשידיא ןופ ײליּבוי ןקירָאי

 ,20 ּפַא ײרפ .ןָאעס רעטַאעט ןופ סולש םנצ 0
)3:94--33591 

 .ויכרַא רעטַאעט ןופ ךעלטצלּב .ףסוי ,ווָאלֹוּב
 ן35951 .1 רַאקוּב טרָאװ"וא

 .17 'ז 24 ברַאפ | סקַאמ ,ןַאמלוּב

 351 הן
 -ַאּב) ןיװ ןיא *המיּבה / רעװקסָאמ יד 0 ,ןינוּב
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 .7 יז 25 קלָאפ"די .(עקירדנײא ןוא ןעגנוקרעמ
 ן33971

 ןגעװ רעדנזײר רעשזױצנַארפ ַא .א ,ןייטשרוּב
 3391 .18 ילוי ײרפ .רעטַאעט סנדַאּפדלָאג

 וו ,סָאנושטיּב

 ןשידי ןופ) .ןָאזיס רעײנ רעד .ס .ל ,ילעיּב
 34001 .3 טּפצס לּבט"דיי {רעטַאעט

 מירפ .רטַאעט רעשידיא רַּעד

 ן3599|

 בקעי ןופ ןעגנוריסַאּפ עכילטע .ןַאעל ,קנַאלּב
 1511 .2 ּפַא װרָאפ .ערעירַאק סרעלדַא ,ּפ

 רעטַאצט ןשידי םצניר ַא רַאפ ,ה ,ןײטשַאלּב

 {2:05) .84--53 יז 3 רעמַא'ד !עניטנעגרַא ןיא

 .טסנוק עשיאצרבעה סָאד .א ,ירוּפצ --יילּב
 |53051,10 װָאנ שז"ָאמ .לארשי:ץרא ןיא רעטַאעט

 רּתסא ןופ הױל יד א טױט רעד ,ץומא ןּב

 41 .22 בָאי שז"ָאמ .ַאקסנימַאק לחר

 .טקסװעשטידרעּב) ,ףסוי הכימ ,ןוירג ןּב

 לּב"טיל .(םיבתֹּכ עשידיי יד ןופ) ןדַאפדלָאג םהרבַא

 {53051 .142 יז 2

 ןיא רעטַאעט-רעטעּברַא| ."להא , 1 ,יול-- ןּב
 ן31061 ,24 טעּברַא"אע {צניטסעלַאּפ

 -ביא בוט םוי רעשירעלטסניק ַא .מ ,ריאמ-- ןּב

 יא רעװאשרַאװ) תוגאד-הסנרּפ צרעוװש ןופ ןעטיב

 רוק"די  .("המיּבה; רעד טימ ךיז ןעהערפ ןעד

 ן5+סד1 .8 ּפַא

 -ָאנ) טלצוו רעטַאעט רעגיה רעד ןיא .םחנמ ןּב

 ןגָאטײרּפ ןדעי טכױרעּביא עכעלטנכצװ} .{ןעציט

 3405 ,17 טּפעס טלעװ"דײ

 רֹעײנ רעד םױּבלעּפַא ַאשימ .א ,רעּבַארַאסעּב

 יז 6 ןרעטש"ט .דעטַאעט *קילּבַאּפ, ןופ ןרעטש

 ,ןענעל רהָאי גיצפופ :ליּבעג סקַאמ ;11-0

 .1 סיאול ;10--13 *ז 2 .ענהיּב רהָאי גיסיירד

 ַא .רעטַאעט-טסנוק ןוכ ןּתוחמ-טּכױה רעד ,הפי

 ס'צרַאװש סירָאמ ןופ רעױּב םעד טימ ךערּפשעג

 |3311--8309) ,4 .רעטַאעט טסנוק

 רענילרעּב ןיא עיסוקסיד יד ,השמ ,קעּב

 גָאט"ליו ."המיּבה, ןגעװ *ּבולק םכילע םולש,
 5421 .22 װָאנ

 .ַאנ ןשיטצל ןופ רָאטקעריד ,רֹוטרַא ,ןיזרעּב

 {3:131 ,7 בע מירפ ."המיּבה,+ .רעטַאצט ןלַאנָאיצ

 ןיא טכָאקרַאפ זיא זירַאּפ .א .י ,שטיװָאלרעּב
 ן33141 .20 ינוי װֹרָאפ .ןעסציּפ עשידיא

 אנכש ןגצװ} .שטיװָאקרעּב .ד .י ןופ רוירב א
 ןופ, עמַארד ןײז ףױא תעױנעצער סנײטשּפצ
 ז3315 .15 װָאנ ַײרפ ן"טלעװ רענעי

 וצ .רּבדנ המו רמאנ המ .רעגניז רעדָארּב
 .7 ּפַא לּבפ"נ ."המיּבה, ןוּכ ןעטירטפיוא יד

5411 

 הלּכ .ןעטלַאטשעג ירד ,השמ ,ןָאזרעדָארּב
 לּבכ"נ .(ןיװָאר הנח) רעזיילרעד-- רעטומ---חישמ
 .16 ּפַא .םערוטש '"המיּבה, ן'כָאנ }11 ּפַא

)5415--53171 

 לּבפ"נ .ךַארּפש רהיא ןוא המיּבה. .ל ,טנַארּב
 ן3319) ,0 ּפַא

 לּבװ"דעש .רעכוזעּב-רעטַאעט צרעזנוא ןעגעװ .ג

 ן3420) 4

 עשידיא יד ןופ עידעגַארט יד ,םולש ,ּבילטַאג
 ן3421 .19 ינוי גָאט .עיצילַאג ןיא ןערָאיטקַא

 ."המיּבה, ןופ שיאטרּבעה םעד ןגעװ .א ,ּבמָאלָאג
 ן5322| .23 ּפַא גָאט"ליװ

 .ַאק לחר רתסא ןופ טױט ןכָאנ .א ,גרעּבדלָאג
 5355 ,20 בַאי טצ"דיי .יקסנימ

 :ַאעט רעשידי| ,טאקַאידאמ .צ .ּב ,גרעּבדלַאג
 3433) .8 נַאי גָאט |קרָאי-וינ ןיא רעט

 ז--

 .ײא ןיא ?המיּבה, יד .ר"ד .םֹוחנ ,ןַאמדלָאג
 ן5455| .ן2 צעד גָאט ,ןילרעּב ןוכ ףירּב א .ַאּפָאר

 ר 5235 צז .םהרבַא ,ןעדַאפדלָאג

 ץרעמ קלָאפ .טעּברַא ןוא ןּבעל סנדַאפדלָאג
9. 3471 

 .גַאגרַאפ ןופ לּכה ךס רעד .י .ּב ,ןײטשדלָאג
 .רעּביא ןַא .רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןָאזעס םענעג

 יין .21 יַאמ גָאט .טכַײ

 ןוכ עמצָאּפ} ףסוי ןּב חישמ .ןַאמַאלָאס ,ּבולָאג

 ,90 ּפַא יײרפ .(רעפַײש .י ןופ קיזומ .ןַאמיײטש .ּב
 ן34291

 ןעשידיא ןופ עּפורט רעד ןופ ןעלָארטסַאג יד

 .ופפ}2



 |8150} .130 לּפװ"רַאזָאר .ןײפרַאפ זשרַאיטְקַא

 טמהירַאּב זיא *שַאלוג , ױזַא יװ .ינדיס ,ןַאדרָאג

 *?ןעטָאירטַאּפ רעטַאעט ןופ גינעק , סלַא ןערָאװעג

 עטכישעג רעד ןיא לעטיּפַאק רעטנַאסצרעטניא ןַא

 רָאּפ ַא 131 צעד װרָאפ .רעטַאעט ןעשידיא ןופ

 ס'צרַאװש סירָאמ ןיא ןעגנוריסַאּפ עטנַאסערעטניא

 .רָאיטְקַא ןוא רָאטקעריד רעצטַאעט סלַא ערעירַאק
 ן5332--54811 ;ןכ וָאנ

 .רַאפ ןטסיטרַא ןיא לחר רּתסא .א ,ווָאלעירָאג
 ן3488:) 153--156.  יז 6--5 רעטַאעט .ןײא

 רעשידיא רעד רַאפ בוט םוי ַא .ה ,ןַאמלעדוג

 סצרַאװש ,מ ןופ גנונעפערע רעד וצ) רוטלוק

 ךוזַאּב ַא 41 ןרעטש"ט ,(רעטַאעט טסנוק םעיײנ

 ןעשידיא ןופ ןָאקיסקעל , ןופ רָאטקַאדער םייּב

 ן5155--84341 6,  ,(גייוװצרעּבליז ןמלז) ?רעטַאעט

 3481 .8153 עז --

 יד) רעטַאצט ןעשידוי ןרַאפ ןעטכיזסיוא עטוג

 *רעפ:ןעטסיטרַא ןעשידוי ןיא ץנערעפנָאק-עסערּפ

 ן3471 .27 טקָא סקצ"שרַאװ .(ןַײא

 עװקסָאמ ןיא ןדַאפדלָאג םהיבַא ,א ,ןייטש רוג

 .(רעטַאעט ןשידיא ןופ ַײליּבוי ןקירָא=קיצפופ םוצ)

 ןופ ;140--125 יז 95 לּב"טיל ,51 נַאי ירפ

 רעשינעצס רעד וצ .יקסװָאנַארג זיּב ןדַאפדלָאג

 . ץרעמ יײרפ ."ןירעכַאמיפושּכ, רעד ןופ עטכישעג

 רעשיזיוצנַארפ ַא ;1600--189 יז 96 לּב"טיל 2
 .120 .רעטַאעט סנדַאפדלָאג ןגעװ רעדנזײר

3431--13440 

 :רַא ןעשידיא ַא רַאפ גנוגעװַאּב יד .א ,ץנַאלג
 -- ןָאקיּפ ילַאמ ; צצד גָאט ,רעטַאעט:רעטייּב
 טרָאװ ַא .עניב רעשידיא רעד ןופ גנילּביל

 .8 צעד גָאט .קיטירק ןוא ּבױל ןופ
 ן3442--34411

 5441 .5401 טז --

 טעּברַא"אצ .יקסנימַאק לחר רּתסֹא .ל ,ץנַאלג
 רעד ןגעװ| .האנק ךַארּפש ןופ החכוּת יד ;?

 ,15 |*המיּבה, וצ ןטסישידײ יד ןּופ גנואיצַאּב
 ן5445--8444) .6

 "המיּבה,, רעד ןופ תפומ רעד .ירֹוא ,ךַאלקילג
 רעטַאעט ןַײק טינ ;13 ּפַא ןּבעל"נ .(ןציטַאנל

 412 ךָאװ"נילָאװ {'המיּבה, ןגעװ} .ןָאטעילצפ

.9 

 :6--3 'ז } ןעגנוצָארּפש .ַאקסנימַאק לחר ףּתסא
 ן2445--5446)

 .{'ז 4 פַאּב .ַאקסנימַאק לחר רּתסא .2 ,ןיסענג

 ז54491

 ן'רַאפ רענצלּפ ערעייז ןעגעװ ארזע ןוא ליּבעג
 גָאט ,ןיקמורפ .א ןופ ויװרעטניא .ןָאזעס םעײנ

 {5450} .16 טּכעס

 ."המיּבה, רעד ןופ געװ רעד .סקַאמ ,רעלעג
 ,"ַאלַאקס, רעטַאעט רעד {9--8 'ז 8 דנַאל"אפ
 ן3399--5481| 0 5 5 0

 ּבעפ שז"ָאמ .עגיר, ןיא "המיּבה, .2 ,ץרעג

 בי .9

 םעַײג ןײז ןעגצװ ןע'ץרַאװש טימ ךערּפשעג ַא

 5454 ,22 ּפַא וװרָאפ .רעטַאצהט

 עכעלטע) ץיוװָאנרעשט ןיא ?רענליוו , יד .1

 ןופ גנורעייפ.לבוי רעקירָאינעצ רעד וצ רעטרעוו

 .210 רעשט טצ"ּברַא ,(עּפורט רענליװ רעד
4551 

 ןשידַײ ַא ןופ טנװָא ןַא .י .א ,יקסנעזדַארג

 ןװָאמיסקַאמ ןופ טנװָא ןקיטנײה םוצ} רָאיטקַא

 ןיא ;21 גױא רוק"װָא .(רעטַאעט סקלָאפ ןיא

 | יקסװעשַאד 8 .| ;6 טּפעס .רעטַאעט סקלָאּפ
 רעטַאעט ןשידי ןיא סױירק רעד ;10 טּפעס

 {5459--54561 .11 טקָא .ןזעװ

 .וינ ןיא לַאדנַאקס-רעטַאעט רעשידײ רעסיורג ַא
 ץרַאװש סירָאמ ןשיװצ טנעדיצניא רעד) קרָאי
 ילוי טצ"פ .(ןָאטגנישַאװ ןיא דײװש קרַאמ ןוא

{5460} 

 "המיּבה, יד .ר'ד .דלָאּפָאעל ,סַאטשנירג
 3411 ,8 װָאנ לּבט"דיי .ןילרעּב ןיא געט

 .ַאה .יקסוװוָאנַארג ןוא ןדַאפדלָאג .י ,ןישורּבָאד

 ,דלָאג םוצ'} ןטַאד ירד ;24--252 'ז 10 רעמ

 ,94--91 יז 4 טלעװ"ר ,(ײליּבוי ןדַאפ
 ן3465--3481

 .רעגניז .ַאטרעּב ןיטסיטרַא יד .ָאילֹוכ ,סָאטנַאד
 41 .537--326 יז 105 לּב"טיל .ןַאמ

 ,יכדרמ ,סיצנַאד

 .3 ןרעטש'ט .ענהיּב
 רעזנוא ףױא "עדמערפ, יד

54651} 

 ,19 טּפעס גָאט"ליװ ,ןל'ז יבצ ,יקסועעַאד



 {3467--54661 ,19 טּפעס ליװ טיצ

 וצ ווירּב רענעפָא ןַא .ס ,ךילרע---װָאנּבוד

 15465) .0 ץרעמ טצ"פ ."המיּבה, ןופ עּפורט רעד

 רעטַאצט רעשידיא רעַײנ רעד .ריאמ !ןיקרָאװד

 ן54691 ,10 טּפעס יירפ .ץניװָארּפ רעד ףַא ןָאזעט

 ,(1880) קסנימ ןיא ןעדַאפדלָאג .ַא ,ל ,ןַאמשוד
 {54701 .142--140 יז 92 לּב"טיל

 =ָארּפש .רעטַאעט עשידי עײנ סָאד ,ֿפ ,רעניד

 0 ,8--7 יז 1 ןעגנוצ

 טקָא גָאט"ליו ."לזאזע ,, ןופ דײשּפָא רעד--ס
35 3472 

 ןוא טסנוק |"המיּבה, ןגעװ} ,ןציטָאנ .רע--ד
 3471 ,2 ןּבעל

 ,עקירעמַא ןײק גצװ ןפיוא *המיּבה; .א ,ימוױד

 6" .17 ץרעמ גָאט

 ןטסכענ ןײז וצ} *המיּבה, רעטַאצט רעד .ב .ח

 ן1295 130,  לּב"זירַאּפ .(זירַאּפ ןייק ןעמוק

 ,221 רעשט טציּברַא | סצרַאל תידוהי | .נ .ה
 ן38761

 ןלָארטסַאג צריא וצ} המיּבה .לאיחי ,ןרעּפלַאה

 0 .11 פַאּב .(עשרַאװ ןיא

 גָאטײליװ ."לעזַאזַא, ןגעו .ןקלַא|פ ,ןרעּפלַאה
 גנונעפע רעד וצ} ?רעטַאעטסקלָאפ, רעד ;4 טקָא

 ןּבעל ןוא טסנוק .(רעטַאעטסקלָאפ סיקסווָאּפיל ןופ
 ן3479--3475) 1

 רעד ןופ ײליּבוי רעקירעי:ו0 רעד .ח ,ז--וה

 ןיא טײקיטצט-רוטלוק עשידײ) עּפורט רענליוװ

 ן3450} .16 ילוי גָאט"ליװ .(עינעמור

 ןוא "המיּבה, ןיא "םלוג, רעד .א ,רעדילסוה
 .8 ּבעפ ײרפ .עװקסָאמ ןופ ווירּב ַא .קיווייל ףבח

 ן3451)

6 

 עטכישעג רעד ןיא םוטַאד רעקיטכיװ ַא טנייה

 :עפע רעד וצ| .בושי ןשידיא ןשיניטנעגרַא ןופ

 ןרעטַאצט ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידי ןטשרע ןופ גנונ

 ן332| .0 גױא עסצרּפ

 .יס רעטַאצט רעשידיא רעד ןָא ךיז טגנַאפ טנייה

 ןיא טנײה ךיז ןענעפע עכלצװ ערעטַאצט יד ,ןָאי

 װרָאפ .טדעטש ערעדנַא ןיא ןוא קרָאיויִנ

 5453) 63 טּפעס

 יד ןוא רעטַאעט עשידוי סָאד .ש ,ןרָאהשריה
 3454 .} ּפַא מָאמ .רוזנעצ רעטַאעט

 ועטַאעט ַא .רָאטַאטקיד רעד ,יבצ ,ןַאקשריה

 קיטש
 .20 טָאנ גָאט .ךיירקנַארפ

 ןיא םרוטש ַא ןעפורעגסױרַא טָאה סָאװ
551) 

 "המיּבה/) ַאקירעמַא ןיא *המיּבה, יד .א ,יולה
 ןיא רעטַאעט ַא רעדָא רעטַאעט רעשיאערּבעה ַא

 5456 .53 לקלָאפ"דיי .(שיאערּבעה

 דוּבּכלל תכורפ רענרעזײַא רעד .י ,ןַאמלעה
 װָאנ מירפ {רעטַאעט ןשידי ןופ| ,(החיתּפ רעד

 טּפעס ,דנַאלטעל ןיא םייה.טסנוק רעשידיא ַא 10
 ן3455--34871 9

 ןוא טכיל ."המיבה, רעד ןגעװ דוד ,ןַאמרעה

 {34591 .8 ץרעמ טצ"פ ,ןטָאש

 ןופ טלעװ רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ,הפוצה

 ןעשידיא םניא םיוננש צסױרג .סערײא:סָאנעוּב

 01 .128 לּבװ"רַאזָאר .רעטַאעט

 =נַאטכַאװ .תונורכז המיּבה ,השמ ,יררה

 .קעסוועי יד ;24 צעד שז'ָאמ ,"המיּבה; ןוא ווָאג

 5492--5391| .81 צעד ."המיּבה ,, ןוא עיצ

 סלַא ןדיא ."המיבה, רעטַאצט .א ,יקסנילַאװ
 םנופ טַאדנַאמ רעד ;17 גַאי מירפ .קלָאפ רעטַאעט

 ,2כ גַאי .'המיּבה, רעד ַאּב קלָאפ ןשידיא
(3493--12494 

 ייא רעד ףױא ןעטסירק .בקעי ;ןַאמסקַאװ

 --20 יז 6 ןרעטש"ט .עּפָארײא ןיא ענהיּב רעשיד
 ן54951 : 1 .1

 "לצזַאזַא,} עניּב ןַײלק רעזנוא ןופ ,י ,ןיקטיוו

 הלחתה עטוג ַא 151 טלעװ"ּברַא .("ןויטּבמס, ןוא

 .רַא רעזנוא .(לזאזע ןופ גנונעפערעד רעד וצל

 ןופ טירטפיוא ןטשרע ןכָאנ ;(לּבט"א) טלעוװ-רעטעּב

 ן2495--3496| .0 טלצװ"ּברַא .המיּבה

 רעדָא רעטַאעט שילגנצ ,ינומ ,דניירפנעזייוו

 ןופ "גָאט, םוצ ווירּב רענעפָא ַא .רעטַאעט שידיא

 .דנײרפנעזַײװ ינומ רעליּפשױש ןעטנַאקַאּב םער
 ן2199|

 ,9 װָאנ גָאט

 ַא וצ גצװ ןפיוא .ר"ד ,3 ,טרעכייוו

 ,לצזַאזַא 1119 לּב"טיל .עשרַאװ ןיא רעטַאצט שיט

 .עיסימ עשילַארטַאעט סנעדַאפדלָאג םהרבַא 3

 =ַאמַארד

 4 |ן87 כל



 =ַאּב| .רעטַאצט רענרעדָאמ רעד ןוא *המיּבה, 35

 טסַאג וצ ;18 ּפַא "ּבפ"נ |טַארעפער ַא ןופ טכיר
 ?נימַאק לחר רּתסא ;117 לצ"טיל .*לעזַאזַא, יי

 ן5505--59001 ,139--181 יז 6--9 רעטַאעט .יקס

 {35061 .74 צז --

 :ָאיטקַא רעגניז עשיזיא ,ר"ד ,סקַאמ ,ךיירגייוו

 ןיא) .ןעטײצ עגילָאמַא ןיא רעזעלרָאפ ןוא ןער

 5071 .16 יַאמ װֹרָאפ {רעטלעלטימ

 רּתסֹא ךָאנ רעױרט םוצ .מ ,י ,גרעּבנעסיײיוו

 ן2505} .20--19 *ז 1 ּפָאה"וא .יקסנימַאק לחר

 ןגעװ) טירט צטשרע עריא .השמ ,דלעפסייוו

 --141 7 6--9 רעטַאצט .(יקסנימַאק .ר .א

 יא .3

 ןעשירפ ןפױא} רעלדַא .ּפ בקצי .ּב ,קעדַאלוװ
 {35101 .8 קוצ .(רָאיטקַא ןעסיורג ןופ רבק

 *נימַאק לחר רּתסא ןופ רבק םענעפָא םַיּב .ז

 {3511} .| טלצװ"ּברַא .ַאקס

 ןעגעװ תונורכז צנײמ .ףלָאדור ,יקסווַאלסַאז
 ,10 ,5 נַאי טצ'די .יקסנימַאק להר רֹּתסא

21 

 :"טיל .גנואינַאּב סנעדַאפדלָאג .השמ ,גרֹוּבליז
 ןַײק רַאפּפָא ןײז וצ} יקסװערָאמ .א 192 לּב
 2514--35131 ,122 .(עגיר

 ןָאקיסקעל, םעד ןגעװ ,ןמלז ,גייווצרעּבליז
 טָאה זדָאל ;192 לּב"טיל ."רעטַאעט ןשידיײ ןוכ
 גנודנירג רעד ןיא עלָאר עטסערג יד טליּפשעג

 זיא ױזַא יװ) *המיּבה, רעכַאעט ןשיאערּבעה ץפ

 .81 צעד לּבט"ָאל .(*המיּבה , ןערָאװעג ןעּפַאשעג
: 35131--3516) 

 טַאהעג לָצמַא ןעדיא יד ןעּבָאה .ג ,ץיװַאקילעז

 ןוכ םואעליּבוי ןעגירהעי:30 םעד דובּכל ?ַאמַארד

 .עהט ןעשידיא ס'ןעדַאפדלָאג ןופ גנודנירג רעד

 ן3517} .29 ּבַאי לּבט"דיי .רעטַא

 ַײּב .וװ ,יקסניטַאּבַאעז

 .פ טּפעס שזיָאמ .זירַאּפ

 ןיא ?המיּבה; רעד
(3515} 

 :רעטַאצט עשידיא סָאד זיא ואװ .י ,יקסמָאה

 עשידיא עדײּב ןעגערפ ?םוקילּבוּפ

 .5 טקָא טנײה"זירַאּפ

 .ןערעטַאצט

59191} 

 =ילּברַא'נא =להוא. רעד ,ה'ד .ינונרא - ןיסח

 ,11 טּפעס גָאט .לארשי:ץרא ןיא רעטַאעט-רעט

 {555ט} .5 טקָא לּבטיָאל

 ן2551) .122 לּב'טיל .רענפוק המלש .ב .י .ט

 =הָאי עטשרע ס'רעלדַא .סירָאּב ,יקסװעשַאמַאס

 טָאה רעלדַא יװ ;/ ּפַא שז'ָאמ .עקירעמַא ןיא ןער

 =דַא יװ ןכ ּפַא .טגאלּפעג ןערהָאי עטשרע יד ךיז

 רעגנוה ןעטילעג ןעּבָאה יקכװעשַאמַאט ןוא רעל

 יקסװעשַאמָאט ןוא רעלדַא ;|2 ּפַא .ַאגַאקיש ןיא

 {14 ּפַא .ָאד זיא תורצ רעּבָא ,ןעטפעשעג ןעכַאמ

 ;19 ּפא .ןערַאװעג סױרג זיא ןעכָאנ ס'רעלדַא יו

 םיפּתוש ןערעװ יקסװעשַאמָאט ןוא רעלסעק ,רעלדַא

 ןופ ןעּבעל סָאד -- .20 ּפַא .ךיז ןהצגוצ ןוא

 שידיא ַא םורָאװ ןוא עינרָאפילַאק ןיא ןעדיא יד

 גױא טלעװ*דיי .גלָאפרע ןייק טרָאד טָאה רעטַאצט
3. |5922--3953| 

 םייּב רענעלּפ צנײז ןגעװ טנופגיז ,ווַאקרוט
 יעשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשיטַאמַארד ַא ןפַאש

 ןגעו װָאקרוט טנומגױ ;634 'ז 125 לּב"טיל

 ן3520--5559| .62--61 יז 99 .ךיז

 רעשידיי רעטסטלע רעד .ּב קחצי ,וָאקרוט
 לּב"טיל .(טעּבנעזיײַא} (רַאְקסָא שוילוי) רָאיטקַא

 13551| .252 יז 2

 רוד ןוא רעלדַא ּבקעי ,םהרבַא .,םיוּבלעטייט
 ןוכ עמַאמ יד ן27--22 'ז 9 פױא .רעלסצק

 --5 רעטַאעט .(יקסנימַאק .ר .א) רעטַאעט ןשידיי

 .עט ןעשידיא ַא ןוכ ףוס רעד ;159--155 ז 6

 ;13 נַאי גָאט .(רעלדַא םצס) רָאטקעריד רעטַא

 |2989--5952} .17 לוק .ַאקסנימַאק לחר רֹּתסא

.250 0 = 3985 

 רעטַאעט טסנוק רעשידיא רעד .ח ,רעדַאעס

 |3587| ,23 ּברַא'דיײ .(ץרַאװש סירָאמ ןוּכ)

 לחר רּתכֹא ןופ ןעמָאנ ןפױא ײזומ:רעטַאעט

 ן5985 .26 גַאי טצ"פ .ַאקסנימַאק

 ןיא טסַאג ןצ ?לעזַאזַא, רעד .ַא ,לַארטַאעט

 .ירעלטסניק רעײנ ַא ;16 טּפעס טצ'פ .עשרַאװ

 |2230--91 .3 טקָא .'טקיװ,) בורּפ רעש

 { 8541 57 צז .והילא ,ץלָאהנענעט
 =*ןמיּבה , רעלַאינעג רעד .ב ,יקסנירעמעשט

 -ָאי ןטריכ ןיז וצ} װָאגנַאטכַאװ רָאסישזער

 פב .ויטקעלָאק---המיּבה ;17 ינוי מירכ .(טײצ

 פ: ןבעל'ג ."המיּבה, ןיא טכענ ןוא געט 2

 ט
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 ?נוא ןפ ענרוט םוצ} תובֹוׁשּת ןוא תולאש 6

 3949--824פ .10 פַאּב .("המיּבה, רעו

 טא עי ר 18
 ן55:) .} פַאּב | ַאקסנימַאק לחר רּתסא ׂ 1

 וע בושה

 רעטַאעט ןשיאערּבעה רעװקסָאמ ןיא .9 ,י

 90 לּב"טיל .(עװקסָאמ ןוכ ווירּב ַאֹע "המיבה,

 יו .83--65 יז

 רעֶד וצ/ ךיז וצ געװ ןפַא ,ליאַאכימ ,ַאי

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םעײנ ןופ גנונעפערעד

 .שידיא ןוא רָאיטקַא ;16 װָאנ מירפ .4עגיר

 =דלָאג 19 טּפעס .יקסווערָאמ םהרבא ַאּב ;0 צעד

 טַאל טנזױט קיסײרד ;10 ץרעמ .השורי סנעדַאפ

 ןוא רעטַאעט ;11 ינוי .רעטַאעט ןשידיא ןרַאּפ

 =עד ןײז ןוא רעטַאצט ;12 טקָא ,רעטַאעט רעזנוא

 14 גױא .ןגַארפ*רעטַאעט ;13 װָאנ .עיצַארָאק

 =װערָאמ .א 15 װָאנ .ןעמוקעג זיא עפורט יד

 וצ טעמֹּכ) טסַײגיטײצ ;1 טּפעס .עגיר ןיא יקס

 עגיר 12 גױא .(עגיר ןיא עגַארפ רעטַאעט רעד
 5989 --5945) ,26 טּפעס .רעטַאעט ןשידיא ַא טָאה

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןגצװ) רעטַאעט שידיא

 ן3560} .4 יז 20 קירּפַא .(עקירפַא:םורד

 ַא) עװקסָאמ ןיא ןּבעל:רעטַאעט עשידיײ סָאד

 ן3561) 290 *ז 88 לּב"טיל ,(עװקסָאמ ןופ וװירּב

 לּב"טיל .װָאקרַאכ ןיא רעטַאעט:הכלמ רעשידיל

 3561 'ו .97 יז

 ַא) .המיּבה, ןוא רעטַאעט:רעמַאק רעשידיי

 טצ"פ .רעטַאעט ןגעװ דַארגנינעל ןיא עיסוקסיד

 {5568} | .19 ץרעמ

 קרָאי=וװינ ןיא רעטַאצט טסנוק רעשידיא רעד

 |350:/ .91 װָאנ דָא"דענעק .(גנונעפע ןייז וצ)

 .?המיּבה, יד ןוא טכַאמ-ןעטצװָאס יד ,ןויצ ןּב ,ץּכ

 {35651 ,29 װָאנ מירפ-

 ײנָא םעד .ַאיַאקסנימַאק לחר רּתסא ,השמ ,ץּכ

 ןַא ןופ ןוא ןירעלטסניק רעסױרג ַא ןוכ ןעקנַײד

 .0 גַאי ילירפ .עניּב רעד ףױא ןשטנעמ ן'תמא
61 : 

 רעד ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד .' ,ןיוואכ

 1 .15 לוק .ץניװָארּפ (רענַאקירעמַא)

 .ךי ןגעװ ןרָאיטקא עשיו" ,לאומש ,ױדנַאל
 1 .121 לּב"טיל

 ןגעװ ןעקנַאדעג-לבוי .וװ ,ידלָאטרעּב --יקצַאל-
 ן3509) ,19 ץרעמ קלָאפ .רעכַאעט ןשידיא

 לחר רּתסא ןופ קנעדִנָא םוצ .י ,קישטלעּבול
 {870 .7 ײ ןַפו ָאיר לּבװ"די .ַאקסנימַאק

 .7 גױא מירפ .ענרוט ריא ףַא 'המיּבה, .א ,'ל
 ן35711

 טָאה יקסנימַאק לחר רתסא ןעװ .ל ,טָארּביל
 ן872} ,1 גַאי װרָאפ .עקירעמַא ןיא טליּפשעג

 רעּביא ריצַאּפש רעטצצל רעזנוא .אּבַא ,ןעיליל
 ןופ ןעױרפ ףניפ יד) עגהיּב רעשידיא רעגיה רעד

 ן27 ינוי טלעװ?דיי .(עניּב רעשידיא רעגיה רעד

 יעג ןַײז ךױא ןהעג רבק ןיא םױּבטסַאמ טימ לָאז

 צעד ?רעטַאעט טסנוק רעשילגנצ-שידיא רעטנַאלּפ

 ן51 צעד ,ןערינילּפיצסיד ךיז ףרַאד יקסװַאלסַאז 9

 .קַארַאכ ןיא רעטסיימ רעד---יקסװַאלסַאז ףלָאדור

 דנוזעג ײז ַא }20 צעד  .גנורױילַאטכירק רעט

 .ַאעט טסנוק םעד -- "*חֹּכה, ןעגיטסיײג רעזנוא

 דָאהַארַאק ַא ;1 ינוי |ץרַאװש סירָאמ ןופ} .רעט

 תימלצ ,תַאילצ ,ַאנירעלַאּב -- ןעױרכ ײרד םורַא

 יירטקַא עשידי ירד יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ)

 8975--85781 .86--40 'ז 7 רעדעפ .(סעס

 גָאט ,סרעטַאעט עשידיא יד םורַא .ּב ,נ ,רעדניל
 רעד רעּביא טכױרעּביא רעכילטנעכעװ ;5 צעד

 - יערט 10 ,12 ,2 װָאנ .טלעװ:רעטַאעט רעשידיא

 ַא) ?רעסעּב ךיז טנױל סָאװ ,רעטכעלעג יצ ןעֹר

 ,(ןָאזעס רעטַאעט ןעגירָאיײה ןופ לֹּכה:ךס לעקיטש
 ן3951--8579) .16 ּפַא

 רעד ןופ ךעלטעלּב רָאּפ ַא .םֹוחנ ,יקסוװוַאּפיל
 *עט ןשידיײ ןופ ןעמַאמ רעד ןופ עיגָאלָאריטרַאמ

 .(ַאקסנימַאק להר רֹּתסא ןגעװ תונורכז) רעטַא

 ן35821 .27 ,24 ,22 טְקָא ליװ טַײצ

 רעלדַא .ּפ בקעי ןופ עטכישעג סנעּבע? יד
 .20--4 ּפַא גָאט .ןײלַא םהיא ןופ ןעּבירשעג

55581} 

 .ַאעט ןשידי ַא ןגעװ .א .י ,ןייטשנעװעל

 גָאט"ליװ .(רע על ןופ ןעניטש) צנליװ ןיא רעט

 5541 .91 טקָא

 תונורכז לסיּב ַאל רעלדַא סוילוי .ח ,ןיוועל
 טײצ .(ענליװ ןיא ןלָארטסַאג עטשרע ענַײז ןגעוו

 טימ דײשּפָא םוצ רעטרעװ רָאֹּפ ַא ;2 וָאנ ליא

 {3536--35:3) .5 צעז ,ןרעלדַא סוילוי

 + ןפפ כ



 לעשַאר יד  ַאקסנימַאק ,ײרדנַא ,ןַאזניװעל

 רעּביא *ןַאט, ןיא לקיטרַא ןַא) ָאטעג רעד ןופ

 טנײה ,20 בנַאי לּב"זירַאּפ .(ַאקסנימַאק לחר רּתסא

 571 .9 ּבעּ

 לּבװ"צָאלװ .המיּבה .לארשי ,שטיװַאקװעל
 {35551 .2 ז 8

 .טעדנירגעג טפַאשלעזעג:רעטַאעט עשידיא .א .8

 {3559) .20 טקָא מירפ |צגיר ןיא }

 :"ךיי ,ײליּבוי ןגירָאי 20 סיקסמוש .װ וצ ,ג .כ

 {3590} .26 װָאנ טרָאװ

 סָאד ןוא ץנעגילעטניא יד ,ר"ד .ּבֹוקַאי ,ןַאמ

 םיקמּב ציצקַאדער ןיא ףירּב ַא) רעטַאעט עשידוי

 ן3591| .5 גַאי לּבפ"נ .(עדנעצער

 .ןטענָאירַאמ ; טירטפוא .8 .א ,םַײּבלעדנַאמ

 ןופ לרעטַאעט ןטענָאירַאמ םעד ןגצװ)} !ליּפש

 ַא ןפ ףמַאק .(רעלטָאק לסָאי ןוא דוָאמ ינוז

 .עּפורט רענליװ רעד ןופ רָאטקעריד ןטימ סעומש

 5998 --3992) ,17 טּפעס ײרפ ןָאדזַא .א|}

 קוצ .ןָאזס-רעטַאעט ןופ ּבױהנָא רעד .י ,רַאמ
10 35941} 

 םַײּב ןערָאיטקַא עשידיא .ר"ד .א ,ןילָאגרַאמ

 -"די .סערגנָאק רעלעיּפשױש ןעלַאנָאיצַאנרעטניא

 5595 .11 ינוי טלעװ

 ןשידיא ןטשרע םנופ גנונעפערעד יד-- ןגרָאמ

 .סערייַא סָאנעוּב ןיא רעטַאעט ןכעלטּפַאשלעזעג

 91 ,9 גיוא עסערּפ

 ,רעטַאצט ןשידי םעד ןגעװ .א .יקסװערַאמ

 .ךַאמש ןוא ְךַאל ;139--435 יז 113 לּב"טיל

 ;6 בַאי גָאטליװ {ןטנעזנעצער-רעטַאעט ןגעװ}

 ,30 ילוי .טײהנעגנַאגרַאפ ןופ ןטָאש ןיא--סערַאל

 ןגעװ} .טרָאװ עטצעל סָאד ;14 רַאקוּב געװ"וא

 רעד ;13 נַאי גָאט"ליװ {ןטנעזנעצער:רעטַאפט

 ןופ גנוסַאפפױא סװָאגנַאטכַאװ ןגעװ} .זעטניס

 טײטש ,ףױא טײטש ;{/ צעד מירפ |"קיצד,

 ן5609--3997 .8 טּפעס '!ארוּבה תדובעל ףױא

 עס רעטַאעט ןעשידיא םנופ גנונעפצ יד ,קרַאֿפ

 {36021 ,24 טּפעס טרָאװ"דיי

 םוצ תורוש סױא ןלעפ'ס ןעװ .ץרּפ ,שיקרַאמ

 :ַאזַא, ןוא גרעּבמָאנ .ד .ה ןגעװ} .,ןָאטעילעּפ

 עײנ סָאד ;127--126 יז 04 לּב"טיל ןי'לַעַפ

 .13 טלעװ"ּברַא

(3694--3605} 
 ,-ַאלַאקס, רעטַאעט טשידיי

 ְןּב בקעי) רעטַאעט םורַא .ר"ד .א ,ינודקומ

 פַא ,12 ץרעמ שז"ַאמ .(וָאטַארַאּכ יבצ ןּב ,ימצ

 ,5 ץרעמ גָאט"ליװ .ןעדַאפדלָאג םהרבא ;3

 50 םוצ} ןעדַאפדלָאג פהרבא ;19 ץרעמ קלָאפ

 שז"ָאמ .(רעטַאצהט ןַײז ןופ ײליּבוי ןעגירהעי

 ;12 ץרעמ לּבפ"נ ,23 ּבעפ גָאט"ליװ ,22 נַאי

 שז"ַאמ .סרעטַאעט ירד ןיא רעטכעלעג ןוא ןייוועג

 .ץַאז גיװדול ;2 ּפַא לּבפ"נ ."המיּבה , 120 טּפעס

 שז"ָאמ |עניּב רעשידיי רעד ןוּכ ןײגקעװַא ןייז וצ}

 ,מ ןוכ) רעטַאצס טסנוק רעשידיא רעד ;12 ּבעּפ

 יא ןוכ תיבה תֹּכונח םוצ ךוּבלעמַאז .(ץרַאװש

 =עט ןעדיא 11 --0 *"ז ,י"נ ,רעטַאעט-טסנוק ןשיד

 .ןעטצנָאירַאֿמ 120 ּבעפ שז'ָאמ .רעהעג רעטַא

 =ַאנ} רעליּפשױש ַא ןופ הטימ רעד ךָאנ ;3 נַאי

 ּפַא גָאט"ליו .רעלדַא .ּפ בקצי ןגעװ .{ןציט

 ךס לעקיט2 ַא}  ןַאזעס:רעטַאעט ןְרָא 0

 יקסנימַאק להר רּתסא ;14 יַאמ שזיָאמ .(לּכִה

 ;10 ּבעפ .4גָאלָארקענ .עטגיטעּפשרַאפ ַאל

 ="ליו .(טַײצרָאי ריא וצ} ַאקסנימַאק לחר רּתְסא

 ןעדיא} לעגיּכש רעמורק רעד ;27 צעד גָאט

 .26 טּפצס שזיָאנ .(ענעצס רעדמערפ רעד ףױא
 ן3619--36061

 {56201 :5151 טז --

 |3651} .3856 צז --

 ןרעטש .סעניורכיז רטַאעט צנַײמ .מ ,קינװָאדָאימ

 "4 ,35--29 יז 3--2 ,03--899 'ז 1 בגימ

2--56. 3655 
 ,ליזיימ

 רעטמהירַאּב רעד .| רעלדַא .בקעיָ| ,ןמהנ
 .נוא ;9 ּפַא טנײה ,ןעּברָאטשעג טסיטרַא רעשידיא-
 .דלָאג םהרבַא 70 יז 91 לּב"טיל .רעטַאעט רעש...

 ןוא ןּבעל ןייז ןופ סעטַאד עטסקיטכיװ יד .ןעדַאּכ

 ןעדַאפדלָאג םהרבַא ;143-513 יז 95 .ןכַאש

 יעל ןײטש:דנורג ןַײז ןופ רהָאי גיצפופ יד וצק

 ;12 ץרעמ טנײה .(רעטַאעט ןעשידיא ןיא גנוג

 93 לּב"טיל .גנושרָאפ-ןעדַאפדלָאג וצ ןלַאירעטַאמ

 ,שילַארטַאעט וצ טײקשידי ןופ ;133--137 יז

 97 ."המיּבה, ןופ טירטפױא ןטשרע ןכָאנ ,טײק

 .ניּמַאָק לחר רּתסֹא ײּב טסַאג וצ ;165--162 */

 |3629--8628 .13--44 יז 59 .ַאקס

 ןרעטש רעקידנעשזדגָאלּב רעד ב ,שטיװעלַאכימ
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 ןפטס} ,} נַאל טצ"פ .(יקסנימַאק לחר רֹּתסאַּג

 רעד ןוא רָאיטקַא רעשידיא רעד ,ש ,סלעָאכִיֿפ
 :ַאקרַאכ ןופ) 20 צעד מירפ .רעישוצ רעשידיא

 (11 .("ןרעטש, רעװ

 .ַאעט ןעשידיא םעד םורַא .רָאטקיװו ,יקסרימ

 ן869 .5 טּפעס טלעװ"די .4ןעציטָאנ} רעט

 ּפַא רוק"דיי .השורי סרעלדַא .ר'ד ,ש ,דמלמ

 םוקנָא םוצ} דנַאלסור ןיא טסנוק עשיאערּבעה 8

 |5654--6883) 43 קלָאפ"די .("המיּבה , רעד ןופ

 :גואו ערהיא ןוא 'המיּבה, יד .מ ,ש ,דמלמ
 יד ןופ עניײא--"המיּבה, יד ;40 קלָאפ"דיי .רעד

 רעטַאעט רעד ןיא ןעגנונײשרע עטסרַאּברעדנואוװ

 .ןרעטש רעטַאעט רעד ;3 װָאנ טלעװ"דיי .טלצוו

 ,עגסױרַא לַאנרושז רעטַאעט רעכילטנעכצוו ייװצ

 ןוא קרָאי-וינ ,ןָאשַײקילּבוּפ רַאטס רעד ןיּפ ןעּבעג

 ן5687--8685) ,17 טקָא .ןַאמלעדוג .ה ןופ 'דער

 לבט"דײ ."המיּבה, רעטַאעט סָאד .ג ,קינלעמ
 1 ,8 טּפעס

 רּתסא) קעװַא זיא שטנעמ רעד .ש ,ןַאסלעדנעמ

 וצ) רעלדַא סוילוי ;1 נַאי טצ"פ ,(יקסנימַאק לחר
 גױא .(רעטַאצט סיקסנימַאק ןיא ןלָארטסַאג ענֹוװ
6 80291--13640 

 עיצידַארט סלַא ןעדַאפדלָאג ,בקעי ,לעטסעמ

 ,15--11 *ז ךוּבײעדַאפדלָאג .עניב רעד ףױא

 םייּב רענַאיצילַאג ;18 לוק ,20 ּבעפ ל?ּב"זירַאּפ
 ץרעמ טַאלּבגָאט .רעטַאעט ןעשידוי רענַאקירעמַא

 צעד ײרפ .רעטַאעט רעזנוא ןגעװ סעטַאּבעד 0

 .רעטַאעט ןעשידיא ןופ ךירטש טּפױה רעד 1

 ן2644--5031) .19--12 יז 1 טסנוק ןוא רעטַאעט

 .ל .יצ ןוגנ ַא ןופ ןוקּת ַא .י ,יקסניכערעמ
 טצ"ּברַא .('להא , ןופ גנוריפטיוא רעד ןיא ץרּפ

 ן5645) ,14 ּברַא"דַײ ,210 ,218 רעשט

 .ַאקירעמַא ןיא רעטַאעט ןעשידוי ןופ בצמ רעד

 ,ֿפ גױא מָאמ .רעלדַא סוילוי 'ה טימ ךצרּכשעג ַא
3631 

 רַאפ טכירעּביא) רעטַאעט ןשידיא ןיא 3 ,אנ

 .81--20 יז 10 רעמַאה .(טײצ רעטצעל רעד
 ן56471

 ןגעװ) ןגרָאמ זיּב ןטכצנ ןופ .השמ ,רידַאנ

 ן3645) ,136 לּב"טיל ,16 ּפַא יירפ .(ןָאקיּפ ילַאמ

 ,2 יז 181

 ---5 רעטַאעט .יקסנימַאָק .ר .א ןוכ טױט ןכַאנ
 ן3649} .160--185 יז 6

 ףּבק טענעּפָא םיּב עדעה יד .ד .ה ,גרעּבמַאנ
 :עטיל ןופ ןעמָאנ םניא ַאקסנימַאק לחר-רּתסא ןופ
 5650 ,23 יז 88 לּב"טיל .ןיײארַאפ ןטַאר

 םוצ .רַאיליּבי ַא ןהָא יצליּבי ַא .ש ,רעגינ
 ןעשידיא ןעגיטנייה ןופ ײליּבוי ןעגירהעי גיצפופ
 .יא ןופ עיסימ-רוטלוק יד ן30 נַאי גָאט .רעטַאעט
 ןופ תיּבה:תּכונח םוצ ךוּבלעמַאז .רעטַאעט ןשיד
 ן3652--30511 ,4---9 יז ,י"נ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 .עגיר ןיא רעטַאעט טסנוק רעשידיא רעײינ רעד
 מיר .(יקסװערָאמ םהרבַא םעד ןגעװ טגָאז סָאװ)
 (51 ,8 טקָא

 ןיא "המיּבה , ןופ ןליּפשטסַאג יד וצ .יקס---:
 עטשרע יד ןופ םענייא ןופ ןעגנורעגירע} עגיר
 |36941 ,93 בַאי מירפ .{ןרענָאיּפ*"המיּבה ,

 ַא "המיּבה, יד זיא יצ .ַאזָאר ,ַאקסװוָאדַאװענ
 3691 .3 יַאמ ןּבעל"נ ?רעטַאעט ,דיא

 --סנױזַא ויא סָאװ ,ןהירמש ,יקסװַארימענ

 לַּב ןירַאּפ .'המיּבה , רעטַאעט רעשיאצרּבעה רעד

56561} 

 עשידיא יד ףױא ךיז ןענעפע ךָאֹו עטסקענ
 .יא ןַא .טײרגעגוצ ײז ןעּבָאה סָאװ .ערעטַאעהט
 רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטצעל יד רעּביא קילּברעּב
 ן36571 ,27 גיוא וורָאפ .טלצוו רעטַאעהט

 ן5555) .3156 צז ,ץרּפ ,רעלדנַאס

 רעדנירג רעד חמצ םוחנ ,ר"ד .םירפא ,ענרַאס

 לּבפ"נ .(ןעכירטש תונורכז רָאּפ ַא "המיּבה , ןופ
 5691 ,11 ּפַא

 װרָאפ .רעטַאצט ןעשידיא ןיא ךָאװ תוּכוס יד

 ן56601 .24 טּפצס

 .ילּבוּפ ןוא רַאוטרעּפער דעטַאעט .אּבַא ,יליס

 צעד מירפ .(רעטַאעט ןשידיא םעיינ ןגעװ'} םוק

 ן36611 .10

 עניײז ןוא רָאיטקַא רעשידיא ַא .לאֹוי ,םינָאלס
 גָאט .ץַאז גיװדול טימ ךערּפשעג ַא .ןעמיורט

 {3665) .4 צעד

 .ַאעט טשידיא עשירַארעטיל ַײרד .3 ,רַאילַאמס

 ןבעל'נ ,15 גױא מירפ .קרָאיײװינ ןיא ןרעט

 ףעטַאעט |!} רעשידיא ןופ לּכה ךס רעד ;17 גױא
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 |5704--5605) .26 ּפַא דָא"דטנפק .ןָאזעס

 יַאהָאי ןיא) רעטַאעט ןשידיא ןופ ןַאזעס רעד

 136651 : .52 קירפַא .(גרוּבסצנ

 361 8105 צז ,םולש ,עדנוקעס

 =ַאּב לוַאּפ ןופ ןליּפש טסַאג יד .רַאטַאטקעּפט

 לּב"זירַאּפ ,לעּפמַאט יד רעטַאצט ןיא װַאטַאר

 ןשידיא ןופ עמַאמ יד, זיא ןּברָאטשעג 0

 .ַאקסנימַאק לחר רֹּתסֹז ןופ טױט םוצ ."רעטַאעט

 ןָאזעס רעטַאעט ןשידײ ןטימ סע טלַאה יו 6

 |3609--86671 .126 ?זירַאּפ ןיא

 ןיא רעטַאעט ןעשידיא םורַא לַאדנַאקס רעד
 ײקַא .ןעטנעמוקָאד ןוא ןעגנורעלקפיוא ,עניטנעגדַא

 1 ,9--9 יז 1 רָאיט

 רעטַאצט:סקלָאפ םגופ .."ןויטבמס, ,ל ,יק--ס
 רָאי 13 ;18 ינוי ליװ טײצ .רעטַאעט-יוװער םוצ

 ןקיטנײה םוצ) רעטַאעט ןשידיײ ןופ טסניד ןיא

 .(רעטַאצט-סקלָאפ ןיא וָאמיסקַאמ 'ה ןופ סיפענעּב
 רעטַאצט ןשידיײ ןיא ךרּפ-תדובע רָאי 19 ;31 גױא

 ,(שטיוורוג ,מ טסיטרַא ןופ סיפענעּב ןקיטנײה םוצ)

 ןיא ?לעזַאזַאג ןופ ןלָארטסַאג יד וצ ;13 גױא

 ןופ ןלָארטסַאג יד וצ ;27 טּפעס ,רעטַאצט-סקלָאפ

 ן3075--56111 .12 ילוי .שַאח ןוא שידק ,המחנ

 -עװ .טעּב םודס ןיא רעלטסניק יד ,ָאסּפיא ַאע

 דלָאגנהעש ,דנײרפנעזײװ ,ץַאז ,טױרקדליש ןעג

 ןרעטש"ט .םיױג יד וצ קעװַא ןענייז סָאװ ,דייװש ןוא
 {26761 .6 ז 2

 ןעלַאירעטַאמ} *המיּבה, תודלוּת הלא .צ ,ירבע

 .(?המיּבה, ןופ עטכישעג רעד וצ ןעטקַאּפ ןוא

 136771 .24 צעד דָא"דענעק

 רעטַאעט רעזנוא ןליּפש ףרַאד סָאװ .ה ,ןידע
 .) צעד מירפ .4ןעגנוקרענַאּב ןוא ןכירטשל

3751 

 שינעגעגַאּב עטשרע ןַײמ .ףסֹוי ,ןייטשלעדע
 ן2679} .9) ּפַא שז'ָאמ .ןרעלדַא (.ּפ בקעי) טימ

 ןופ גנוּבעלפױא רעד וצ געװ ן'פױא .2 ,ּבלע

 *דַא סוילוי טימ ךערּפשעג ַא) רעטַאעט ןעשידוי

 {36501 .8 ילוי לּבפ"נ .(רעל

 .ַאקירעמַא ןיא רעטַאצט צשידיא ַסָאד .מ ,ןיקלצ
 רעטַאצט רעשידיא ;0--4 *ז } טסנוק ןוא רעטַאעט

 .ידיא ןּכױא ןעגנוקריו עדמערפ ;17 לוק .ײזומ

 --15 יז 1 טסנוק ןוא רעטַאעט .רעטַאצט ןעש
 13054--3651ו ,18 לוק .ַאקסנימַאק לחר רּתסא 2

 .("המיּבה,,) עגיּבױלג יד ןופ ךוזעּב רעד .לאונמע
 .ַאעט עשידוי סָאד ןוא ענימג יד ;3 ץרעמ מָאמ
 {3686--8655| ,21 צעד .,רע

 147--6 'ז 7 ּברַא"די ,רעלדַא בקעי .י ,ן'טנע

 .14--13 "ז 17 .ןָאזעס רעטַאצט ַא רעדיו
36571--3698| 

 רעדנַאװ יד ןופ ףוס רעד .רעטלַא ,ןײטשּפע

 ןופ ן23 ּפַא גָאט .רעטַאעט טסנוק ןרַאפ ןערָאי

 ןוא רעטַאעט טױרקדליש םוצ *רעטַאעט רעזנוא,

 ייא ןיא ןעלָאר עטסַאּפעגוצ ;30 ּפַא .טשינרָאג וצ

 2691--36591 ,10 ּבעפ ,רעטַאעט ןעשיד

 +עגסױרַא זומ "קוּבד, רעד .אנכש ,ןײטשּפע

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןרעװ ןּבירט .
 ןטלַאהעג ,עדער-גָאלקנָא .רעטַאעט ןשידיא ןוכ

 +על רעשיטַאמַארד ס יקסנַא .ש רעּביא טּפשמ ןפיוא

 ירפ .ץרעמ 21 םצעד קיטנוז ,קרָאיװינ ןיא עדנעג

 רעטַאעט רעטעּברַא ןַא ןּבָאה ןענעק רימ ;25 ץרעמ

 +עּברַא ןשידיא ןוכ טײקיטעט רעטײנַאּב רעד וצק

 ן3693--5695} .1 טקָא .(דנַאּברַאפ רעטַאעט רעט

 ,סקַאמ ,קירע
2 

 יד ןעכלעוו ןיא רעטַאעט רעד ,ח ,ךיירנערהע

 בױא וורָאפ .ןָאועס !עטסקענ םעד ןעליּפש רענליוו

 טסנוק ןוא רעטַאעט .טלעװ רעטַאצט עשידיא יד 6

 ,ןשרָאיטקַא עשידיא ןֹופ גניטימ ַא 120--135 ײז 1

 ענעדצישרַאפ) ןעדנוטש 12 טרעױדעג רעכלעװו

 ן20 גױא וורָאפ .(תונעט ענעדעישרַאפ ,ןערָאיטקַא

 ,ליּבעג סקַאמ ןופ םואצליּבוי רעגירהָאי:30 רעד

 ?עײװדָארּב ןופ ןערָאסישזער--ןעדיא ;17 צעד

 *+דע ,רעלָאמ ּפיליפ ,ָאקסַאלעּב דיויד :ערעטַאעהט

 ,51 נַאי .רעכײר קנערפ ןוא ןַאמדוג דרַאװ
 ז3099- 3691

 .ןעקנַאדעג:המיּבה ּמַא גָאט"ליוו

- 3694 

 ןָאס רעטַאעט ןשידיא םינופ גנונעפערע יד

 001 ,46--40 ײז 9 פיוא

 *רעג ַאטרעּב ןוא ימע ןּב בקעי .ה ,רעקרַאּפ

 {37011 .28 יַאמ טרָאװ"דיי .ןיטס

 +-עמַא ןײק גצװ ן'פיוא "המיּבה, יד .ש ,רעקיּפ

 {27021 .7 יז 29 קלָאפ"דיי ,עקיר

 טַײצרהָאי ןעטנעצכַא םוצ .םולש ,רעטומלרעּפ
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 טרעדנוה:רהָאי ּבלַאה ַא .ןעדַאפדלָאג םהרּבַא ןופ

 עטכעלש ןוא עטוג ;22 גַאי גָאט .רעטַאצט שידיא

 ןיא רעטַאעט שידוי ;8 טקָא לבט"די .ןעסציֿפ
 עגַאל רענַײמעגלַא רעד ןופ קילּברעּביא .ַאקירעמַא

 טַאלּבגָאט .ַאקירעמַא ןיא רעטַאעט ןעשידוי ןופ

 ןופ גנוּבײרשַאּב.סנעּבעל עלופ יד 120 ץרעמ

 ייבי סליּבעג וצ ;2 ּפַא גָאט .רעלדַא ,ּפ בקעי

 5707 --87631 .10 צעד לּבט"די .םֹואצל

 ן3705} .5107 עז --

 ַאקסנימַאק לחר רּתסא ,ַאלואַאּפ ,ַאקצולירּפ

 מָאמ .(רבק ןעשירפ ן'פיױא רעטרעװ עכילטע
 ן37091 .8 בַאי

 6--5 רעטַאעט ...לחר רעסא .חנ ,יקצולירּפ
 .גַארפ .ַאקסנימַאק לחר רּתסֹא 1141--199 "ז

 ן5711--5710) .19 נגַאי מָאמ .ןעטנעמ

 .(ןָאטצילעפ} לטעטש ןיא רעטַאעט ,ןיׂש חתּפ
 1 7 ץרעמ ןּבעל"ג

 ןעגנולעטשרָאפ סגדַאפדלָאג .ַא .א ,סעײלַאפ
 {57181 ,17 טּפעס רּבַאיטקָא .קסנימ ןיא

 טסעפינַאמ) .רעטַאעס רעטעּברַא ןַא רַאפ

 עלַא וצ "דנַאּברַאפ רעטַאעט רעטעּברַא , םינופ

 {5714} .10 ּבעכ יײרפ .(רעטעּברַא עשידיא

 רעַײנ רעד .א ,רעטרָאּפערײיסטרעװרַאפח

 רַאפ סָאװ) רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ןָאזיס
 ?רעגרע עגַאל יד טרעװ -- ?רע טָאה ןעטכױסױא
 רעד ןיקסוג ןבואר סָאװ -- ?סָאװ רַאפ ,ָאי בוא
 :עװ טגָאז ןָאינוי:ןערָאיטקַא רעד ןופ רעשזדצנעמ
 1371 .19 גױא וורָאפ .(םעד ןעג

 טױט םוצ'} דוּבּכ רעטנעידרַאפ .י ,יקס-- רַאפ
 .5 גַאי דָא"דענעק .(ַאקסנימַאק לחר רּתסא ןופ

 ן57161

 .ןדַאפדלָאג םהּרבא .רעטַאעט רעשידיא רַאי 50
 7 .19 ץרעמ מירפ
 ,ּבײל םייח ,סקופ
 .10 קצװיָאל ,רעטַאעט

 שירַאטעלָארּפ שידַײ ַא

 ן57151

 ,געדנָא םוצ עימעדַאקַא-רעױרט עכילרעייפ יד
 ן3719} .8 נַאי מָאמ .ַאקסנימַאק .ר .א ןופ ןעק

 .עג, רעּפיש קחצי ר"ד .ָאעל ,ןייטשלעקניפ |
 ,"עמַארד ןוא טסנוק רעטַאעט רעשידַײ ןופ עטכיש
 .עשרַאװ ?עגיל.רוטלוק , גַאלרַאפ .דנַאּב רעטי2

 {57201 ,103 לּב"טיל

 .יװעגקירוצ ופ ןענלָאּפרע יד ;ל ,ןיײשמַאלּפ
 ן3751} .16 ּפַא גָאט .ןעסעיּפ ענעז

 ןוא רעטַאעט שיאערּבעה .לאיווע ,ןַאמשיילפ
 שש ,20 ּבעפ גָאט .י"א ןיא ַארעּפָא

 .פ בקצי .ג ,קנַארפ

 ,121 לּב"זירַאּפ
 ,"לודגה רשנ, רעד רעלדַא
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 .מעל ןיא רעטַאעהט סלעּפמיג .השמ ,גיטסָארפ
 ן7241 ,26 ץרעמ שז"ָאמ .ןעגנַאגעגרעטנוא גרעּב

 עשידיא ףניפ ךיז ןענעפע טנײה .א ,ןיקמורפ
 ן3129} .3 טּפעס גָאט .קרָאיײװנ ןיא סרעטַאעט

 51 .5109 עז --

 םהרבא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטַאט רעד ,א ,ירפ
 ןשידיי ןופ ײליּבוי ןקירָאי:30 םוצ .ןעדַאּפדלָאג
 .ַאּפ , רעטַאצט ןיא }| ןּבעל ןוא טסנוק .רעטַאעט
 ן5725--8727} .2 .עױנעצער ַא טָאטשנָא ."סַאל

 םוצ) םיאּבה םיכורּב .ר"ד ,והימרי ,לעקנערפ
 ;4 ּפַא לּבט"ָאל ,(זדָאל ןיא "המיּבה, ןופ ןעמוקנָא
 2יטָאב עשירַארעטיל) רַאוטרעּפער "המיּבה, רעד
 ן2750--1 .4 ּפַא .(ןעצ

 ןופ גנוזעלפוא יד :ןעסערעטניא עשידיא .ןויבצ
 .לװװצ רעד ןוא ןעגנַאזעג ּבױל יד ."המיּבה , רעד
 11 .9 טקָא וורָאפ .המיּבה ןעגעוו לעפ

 ."דיי .ןָאועס רעטַאצט םינופ גנונעפע רעד וצ
 3752 ,21 טּפעס טרָאװ

 ןשיטַאמַארד ןשידי ןופ גנונעפע רעד וצ
 ן3753} .8 װָאנ טצ"פ .עקָארק ןיא רעטַאעט

 סקלָאפ ןעשידיא םעד ןופ גנונעפערע רעד וצ
 ?סָאנצוּב ןיא *לַאעדיא , רעטַאעט רעד) רעטַאצט
 ן57531 ,47 טש"װַא .,(סערייַא

 בקעי וצ יקסנימַאק לחר רּתסא ןופ ווירּב י'ווצ
 1 ,137 לּב"טיל .ןָאזעניד

 רעטַאעט רעשידיא רעד ,םַאיליװ ,ןַאמרעקוצ
 .2 ּפַא שז'ָאמ .ַאּכָארײא ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא

 ן37261

 .ָאק רעשידיא רעטסטלע רעד .3 ,יקסווָארגעצ
 .(גניליש םעס) ןעּברָאטשעג ןעיצילַאג ןיא רעקימ
 311 40 יַאמ טנַײה
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 ןעגנורענירע עטנַאסערעטניא ,ה ,ןָאזעקרעצ

 םעד ןופ טלהעצרעד רעלדַא .ּפ ּבָאקײשזד ןעגעו

 װרָאפ .ץעינַאּפמָאק רָאטקעריד רעטַאצהט רעזדָאל

 {57551 ,29 יֵאמ

 בקצי ןֹופ רבק םענעּפָא םייּב .ןַאעל ,ןירּבַאק
 ןוא ץנעגילעטניא עשידיא }2 ּפַא גָאט .רעלדַא .ּפ
 ן3740-23139} 17 ּפַא .רעטַאצט עשידיא סָאד

 ן3741} .959 יז 6 ךוּב"וא ."המיּבה, .ש .ק

 ןעטסַאמעג טָאה רעלדַא .ּפ בקעי .בקעי ,ךילַאק
 ןופ ןעטערטרָאּפ} ענהיּב רעד ףױא טָארט ןעדעי

 רעד {3 ןרעטש"ט .4(רעלטסניק ענעּברַאטשרַאפ

 טּפצס לּבט"דיי .רעליּפשױש עשידיא ןופ *תולג ,

 :סטפעשעג ןוא רעלטסניק רעלסצק דוד ;8 טקָא ,6

 .(רעלטסניק ענעּברָאטשרַאפ ןופ ןעטערטרָאּפ} ןַאמ
 .8 .קיטירק ןעגעװ קיטירק ַא ;4 ןרעטש"ט

37421-- 3748 

 .ןעמולּב ןוא רעגרעד .לחר רּתסא ,ַאקסנימַאק
 ינוי מָאמ .ןערַאומעמ .ןעּבעל ןײמ ןופ גצװ רעד

 --17 87 לּב"טיל .עיּכַארגָאיּבָאטװַא עצרוק 1

 ןפיוא .(עיפַא-גַאיּב} ַאקסנימַאק לחר רּתסֹא 8
 ןוא ןעגנורעניארע ,ןעגנולהעצרע ערהיא ןופ ךמס

 לחר רּתסא ;1 נגַאי טנײה .לַאירעטַאמ ןעטלעמַאזעג

 לחר רּתסא ;19--18 *ז 2 קעװ"גוי .יקסנימַאק
 ן2790-27400 - ,6 *ז 1 גוי"רפ .ַאקסנימַאק

 ַא) דרָאּב ַא טימ רָאיטקַא ןַא .? ,וָאקינשימַאק
 ןרעטש"ט .(ץרַאװש סירָאמ ןעגעוו קיטירק רוטַאינימ

 .4 .םוקילּבוּפ רהיא ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד ;2
}3799--31511 

 בקצי ןוא ןעדַאפדלָאג .א ,ק .א ,ץעינַאּפמ;;ק
 ן2753} .27 רַאקוּב טרָאװ"וא .תונורכז .רעלדַא

 רעּביא רעטַאצט ןעשידיא רּעניטנעגרַא ןיא ףממק

 3754 ,9 יַאמ שז"ָאמ .רעלדנעה-ןעיורפ

 ןופ רטַאעט:צכולעמ רעשידיא רעד ,י ,רַאטנַאק
 ן37551 .181--141 / 8--7 טלעװ"ר .עניַארקוא

 ןיא רעטַאצט ןשידיא ןגעװ טוּפסיד ַא .א ,ּפָאק
 41 ,17 טּפעס רַאכ ןרעטש .דַארגנינעל

 ן37571 .3170 עז הּסּפ ,ןַאלּפַאק

 .ַאעט שידיי לסיּב ַא ךָאנ .ד ,שטיװָאנַאלּפַאק
 הדגה רעד ןיא ןקלָארטסַא: ּפיקסװערָאמ וצ) רעט

 ן375}

 ַאעט ןעשידיא ןעגילָאמַא ןופ ןעטָאדקצנַא .ז ,ץַאק

 :עטשרָאפ עטצעל ס'לחר רּתסא ;) שז"ליא ,רעט

 ןוא ןזָאיריק ;150--147 יז 6--8 רעטַאעט .גנול
 דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ךעלהשעמ

 ן3761-8759) .3 ץרעמ לּב"זירַאּפ .(ןעגנורענירע)

 :רוטלוק עלעוטקַא רעּביא .רעטלַא ,ענזיצַאק
 ןשידַי ןקיצנײא םעד יּבגל בוח רעזנוא :ןגַארפ
 .ירש רעשידיי רעד ןוא לוש עשידִַײ יד .רעטַאצט
 רעװקסָאמ ;38 .לחר-רּתסא ;136 לּב'טיל .רעּב
 |3704--57651 .97 .טסנוק עשיערּבעה

 .8 נַאי ליװ טײצ ,(חסּפ לש

 רָאיטקַא רעד ,רעלדַא .ּפ בקעי ,ז ,הטילּבנרַאק
 3760 6.  קוצ ,(ןעכירטש} שנעמ רעד ןוא

 לּבפ"נ .וירַאּפ ןיא 'המיּבה; יד .י ,ןעג--ק
 61 ,11 ילוי ןבעל-ב ,3 ילוי

 (המיּבה ןגעװ) טסנוק ענײר .השמ ,קַאּבלוק
 1861 ,21 ּפַא גָאט"ליװ

 ,גױרקעג רעד}} רעלדַא .ּפ בקעי .ל ,ןַאמסוק
 ן1 ּפַא שז"ָאמ .(ענהיּב רעשידיא רעד ןופ רעט

 יב וצ} קיטירק רעטַאעט רעד ןיא רעקיסאלק רעד

 .16 ּפַא .(טײצרהָאי ןעטשרע ס'נירָאג
 ן768--37671 :

 :צהט שידיא טציא טליּפשימ ױזַא יװ .נ ,רעּפוק

 3769 .21 גיא װרָאפ .ןעלױּפ ןיא רעטַא

 .*ליװ .סצרַאל |!) הדוהי ןופ טױט רעד .רֹוגסק

 {37701 ,8 גױא גָאט

 ןשידיי ןופ) ?געװ רעד טגיל ואװ ,8 ,יַאטיק

 {37711 .2 רעטַאעט רעזנוא ,(רעטַאצט

 3771 *85115 צז ,3 ,סינּפיק

 יא רעלעיצניװָארּפ רעד .8 .ה ,םיוּבנעשריק
 .5 טְקָא שז"דיי ,קיטירק יד ןוא רעטַאעט רעשיד

3731 

 ןַײז וצ ןעדַאפדלָאג םהרבא .י ,םיוּבנעשריק
 .יּבי ןעגירהעי 80 םוצ ןוא טײצרהָאי ןעט8

 ן22 נַאי רעמַא .רעטַאצהט ןעשידיא ןופ םואעל
 ןשידיא ןופ רָאטַאמרָאפער סלַא ןיקסוג ןבואר

 יד ןעלצװ ;11--10 *ז 1 ןרעטש"ט ,רעטַאעט

 ןפט ןעױּבסױא קרָאי:וװינ ןיא רעטיײּברַא עשידיא

 ַא ןעגעװ רעטרעװ 'עגיגיא} ?רעטַאעט ןעגײא

 יַאעט רַעטײּברַא ןַא ןעױּב וצ גנוגעװַאּב רעינ
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 רע'םינ פ צ"ינ ;30 צעד טז"רפ .?ָאט

 .איַאקצָאטָאּפ עידיל .ענ היּב רעצזנוא ףיוא
 =ימ ;19 טקָא .װָארּבארעס ינומ ;8 טקָא שז ָאמ

 צעד ,ןָאסידַאק ַאּביל ;29 טקָא .װָאנודַאר ליַאכ

 ףעדַאפדלָאג םהרבא ןופ ןעקנעדנָא םוצ -- 1
 |5751--57741 .8 4 קלָאפ"דיי

 גנונעפערעד עכַאלרעײּפ יד .,רַאזַאל ,גנילק
 .דנַאלסורסַײװ ןיא רעטַאעט הכולמ ןשידיא ןופ
 טוי .16 ָאנ יירפ

 -"ליו .טנוװָא-ײליּבוי סוװָאמיסקַאמ 'ה וצ .ס--ק
 3731 .81 גױא גָאט

 ?רטָאיּפ .ןַאקסנימַאק לחר רּתסא| .א ,יקסווָאזירק

 1 .1 רעקעװ רעװָאק

 ןופ גינעק סלַא רעלדַא .ר"ד .י ,סוקיטירק

 157581 9 ּפַא רעמַא ,ענהיּב רעשידיא רעד

 215 טש"ּברַא"רפ ."המיּבה, יד ,ל ,לָאטשירק
 .ַאעט ןעשידיא ןופ בוט םוי רעגירָאי.30 רעד

 ,50 .ןָאזעס:רעטַאעט םעײנ םוצ ;17 ,רעט
 ן3788--37861

 ן5759) .3336 צז ---

 :יא , צמַארד ס'ךאלמ .ל םורַא לַאדנַאקס רעד .ר
 ן5790| .16 ןעּכ .'סוגרעּב

 ןיא יקסװעשַאמָאט סירָאּב .סַאיטַאמ ,זואר

 ן5791} .18 צעד טלעװ"די .ןעלָאר עגנוי ענייז

 =ַאעט רעשיאעיּבעה רעד .ר"ד .מ ,ןַאזניּבַאר
 ן5795) .185 גױא לּבפ"נ ,לארשי:ץרא ןיא רעט

 רעשידיא רעד ןופ ןּבַאגפױא .י ,םױּבנעזַאר

 17 טקָא מירפ .עגיר ןיא טפַאשלעזעג-רעטַאצט

 עט ןשידי ןופ ןּבַאגפױא יד ןגעװ|} ...ןּבױהעגנָא

 רעד וצ ;2--1 */ 1 רעטַאעט רעזנוא |רעטַא

 ן5799-3198 .8 גױא מירפ ,עגַארפ רעטַאעט

 ,ן7961 .נ79 עז ,לארשי ,גרעּבנעזָאר

 טימ ןעגנורעדנַאװ ףױא .היעשי ,ןײטשטָאר

 .184--140 "7 6--2 רעטַאעט .ןעלחר רּתְסא

3797 

 :נעװעל .ש :שידי :יקסװָאנַארג .נ ,ססָאר

 לַאנרושז ןשטײד  ןופ טקורדעגרעּביא} .ןייטש

 5795 ,22 טְקָא גָאט"ליװ {0ט61868816ו

 ףעשידי רעשהכולמ רעד .השמ ,יקסלַאּפַאר
 ן2799} 108 לּב"טיל ,דנַאלסורסיײװ ןיא רעטַאעט

 לּבט'ָאל ,רָאיטקַא רעשידוי רעד .?ארשי ,ןיּבור
 1 ,26 ץרעמ

 לַאנרושז סנַאמלעדוג .ה .ה ,צ ,ןײטשניּבור

 :עג סקַאמ ן2 וװָאנ גָאט ,"ןרעטש רעטַאעט רעד,

 ןעטסגיצפופ ןײז ןופ טַײהנעגעלעג רעד וצ ליב

 ,טמוק המיּבה ;10 צעד .גנורעיפ גָאטסטרוּבעג

 עסידיא ןופ להָאצ יד זיא סױרג יװ ;10 װָאנ

 רעד ,12 װָאנ .קרָאיוינ ןיא סרעהעג רעטַאצט

 ן5509--85011 ,1 ּפַא ,(רעלדַא בקעי) לודגה רשנ

 .דַא .ּפ ּבָאקײשזד ןעגעװ .ףעזָאי ,יקסנישמור

 061 .9 ּפַא װרָאפ .רעל

 ן350ֿד1 .3180 עז --

 .רעטַאעט רעשידײ רעד ןוא המיּבה .ז ,ןעזייר

 ;2 יַאמ .ַאקצָאטָאּפ עידיל ;18 ּפַא גָאט'ליװ

 .7 יַאמ .ןַאמּפיל השמ ןופ דײשּפָא םוצ
35081--3510| 

 ,רעטַאעט ןשידי ןופ םילוגלג יד .ד ,סעשטייר

 רעטַאעט ןשידי םעײנ ןופ גנונעפע רעד וצ

 ן3511| .26 יַאמ גָאט"ליװ; .עשרַאװ ןיא *ַאלַאקס,

 *עט רעשידיא רָאי ףניפ עטשרע 2 ,קינעמיר

 12 טלצװ"ר ,(1532--1879} סעדָא ןיא רעטַא

 ן35131 .107--89 יז

 .וּב ןיא גניטימ ןעדַאפדלָאג רעזעידנַארג .8תסק

 ,גרעּבנרעטש בקעי ןופ סעדער) טכירַאּב .טשערַאק

 {55151 .2 רַאקוּב געוװ"וא .(רעגנַאמ קחצי

 טסגוק ןופ גנונעפערע רעד ייּב .ַא ,רעטדַאּפער

 ן5514) .5 ןרעטש"ט .(ץרַאװש .מ ןופ) רעטַאעט

 טז"ָאמ .ןעיװ ןיא "המיּבה, יד ,ןַאעל ,טילַאש

 1 ,12 ילוי

 ןופ) רעטַאעט טסנוק עשידיא סָאד .י ,סעמַאש

 ן5516| .20 צעד עסערּפ .(ץרַאװש .מ

 ןופ דניק ַא--'המיּבה, .ר"ד ,מ ,ןינַא--ץַאש
 :ַאה .(עגיר ןופ ווירּב ַא) לסעּבעלַאּב ןשידיא

 {5517| ,61--28 *ז 0 רעמ

 ןַײז ןוא ןעדַאפדלָאג םהרבא ,ר"ד ,י ,יקצַאש

 3 קוצ .(םואעליּבוי ןעדַאפדלָאג םוצ} רעטַאצט

 רענרעדָאמ רעד ןוא ןעדַאפדלָאג ;127--182 יז

 תיּבה תּכונח םוצ ךוּבלמַאז .רעטַאצט רעשידִיא
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 .9--5 יז ,י"נ ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןופ
 ן3519--8518

 ן35501 .5836 ֵז ---

 ןעּבָאה ערעטַאצט צשידיא 23 ,לעשנַא ,רָאש
 רעװ) ןָאזעס ןעגיטציא םעד רַאפ טנעפעעג ךיז

 ןופ סרַאטס יד ןוא רעמיהטנעגײא יד ןענײז סע

 ןוא ןערָאיטקַא עטרישזַאגנַא -- .ערעטַאעט יד

 =רַאפ ןעּבָאה סָאװ ןערָאיטקַא ןוא ענצסָאלשעגסיוא

 ,8 טּפעס טלעװ"דיי .(ענהיּב עשידיא יד טזָאל

 דניירפנעזײוו ינומ טָאה ;9--6 *ז 1 ןרעטש"ט

 ןעגנוטַײצ יד סָאװ) ענהיּב עשידיא יד ןעזָאלרַאפ

 ענײמ ןוא ןײלַא טגָאז דניירפנעזייוו סָאװ ,ןעגָאז

 טלצװ"דיי .(ןינע םעד ןעגעװ תורבס ענעגײא

 רעטַאעט צשידוי סָאד ;כ ןרעטש"ט ,23 טּפעס

 .ןהעגרעטנוא םוצ טלייטרוארעפ זיא ַאקירעמַא ןיא

 :ָאװ טרעלקרע ץַאז גיוודול ;20 ץרעמ טַאלּבגָאס
 ."ךַײ .ענהיּב עשידיא יד טזָאלרַאפ טָאה רע םור

 טנַאקַאּב טכַאמ רָאש לעשנַא ;17 טּפעס טלעװ

 ,(ףצירּב ַא} ןָאזעס ןעדנעמוק ןרַאפ רענעלּפ ענייז
 ן8525--8511 ,21 ילוי

 ן35261 .3152 עז --

 :ַאעט טסנוק רעשידיא רעד .סירַאמ ,ץרַאוװש

 . ?ןויטקעּפסרעּכ ןוא ןשינעּבעלרעּביאל רעט

 .טסנוק ןשידיא ןופ תיּבה תֹּכונח םוצ ךוּבלמַאז

 םעד ןופ ןעגנורעדליש ;3--2 'ז ,י"נ ,רעטַאצט

 טלצװ"די .לָאמַא ןופ ןעּבעל רעטַאעט ןעשידיא

 רעטַאעט סצרַאװש סירָאמ ;18 גױא ,20 ינוי

 .11 יַאמ גָאט"ליװ .רַאוטרעּפער ןייז ןוא
55?71--3529} 

 :דַא סוילוי ,ןעציטָאנ רעטַאעט .ַא ,רעצרַאװש

 +דָאטש ןופ גנונפערע רעד וצ ;ןילּבול ןיא רעל

 :ַארק ןיא טעדנירג װָאקרוט .י ;רטַאעט ןעשיט

 טְקָא לּבט"ּבול .רטַאעט שידוי שירעלטסניק ַא ױק
 ן5 01 99

 =צװ ן'ץרַאװש סירָאמ טרעפטנע קרַאמ ,דייווש

 ןעשיוצ ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ געירק םעד ןעג

 ן5581} .16 ילוי װרָאפ .ןָאטגנישַאװ ןיא ...יד

 ןשידיא ןופ רַאיטרעּפער .השפ ,ןַאמקרַאטש

 עשיפַארגָאילּביּב} ,1926--1915 רעטַאעט טסנוק

 ןשידיא ןוכ תיּבה תּכונח םוצ ךיוּבלמַאז ןהמישר

 1 .99--89 יז ,י"נ ,רעטַאעט טסנוק

 יעט ןשידיי ןוכ גיװ יד .בקעי ,גרעּבנרעטש
. 

 ="וא .(ןעדַאפדלָאג .א ןגעװ) עינעמור ןיא רעטַא

 גצװ"וא .} סערַאל תידוהי | 129 רַאקוּב טרָאװ
 (3533--358| 44 רַאקוּב

 יַאפדלָאג םהרבא ןופ; וטפױא רעד .י ,רעּפיש

 ,10 טעּברַא"אצ ,134--133 יז 02 לּב"טיל ,ןעד
 ן35

 יָארּפ רעד ףױא רעטַאצט:שידוי ןגעװ .ץ--ש
 {55561 .41 ןּבעל"דַאר .{ןציטָאנ רעטַאצט} ץניוו

 סעיונע צער 3

 *רעוו ישזער ,רעגרעּב .א ןופ *לוּבמ רעד, .ֹא

 .12 פַאּב .רעטכירלורס ןופ סעיצַארָאקעד ,וװָאליש
 ן35571

 ןיא ליּפש רעטַאצט ַא "םיקידצ טימ ףיש יד, ,א

 בקצי ישזער .װָאניאערװעי .נ ןופ ןעטקַא ײרד

 -ישזער טנעטסיסַא .וָאניאצרװעי ,1 ןֹוא ימצ ןּב

 -ַאעט טסנוק גניװריוא ןיא .לעטסעמ בקצי :רָאס

 1351 ,20 ּברַאּפ .רעט

 יָאשענ ןיא "ץנירּפ טנעדוטס, םעד ןגעװ .ּב .א

 15539| .24 טּפעס יײרפ .רעטַאצט לַאנ

 4 ןיא צמַארד "סרעלַאה רָארוקָארּפפ .ה--א

 .9 גױא טצ"פ .רעטַאצט יַאלַאקס, ןיא ןטקַא
 ן55401

 ןופ ןטקַא 5 ןיא צמַארד ַא םולח ס'כקצי .ק ,יא

 ?רעמ טצ"פ .המיּבה ןיא ןַאמפָאה רעּב דרַאשיר

6. 55411) 

 ברק ַא. סגיּביל .ז ןיא רענטוק .ש .רָאדיזיא

 |555) 1.  לַאיּב ריק"דיי ,"רעטסעווש ַא ןופ

 רעטַאצט ןשידיא ןגעװ סצומש ,ּפ ,גרעּבנטיא

 ןיא "םיקידצ טימ ףיש ַא, סװָאניאערװעי ,נ)

 'ז 1 רעטצלּב .(רעטַאעט טסנוק סײלּפ גניווריוא

7--28. |85-3} 

 סכצלש צל'השצמ טנײש ַא .סַאיליװ ,סמארּביײא

 ?טנַאקױומ צקשָאי, סװָאמיד ּפיסָא| .טליּפשעג

 {5544) .2 ץרעמ יירפ |*רעטַאעט טױרקדליש , ןיא

 ,"קוּבדה , ןיא המיּבה ,דֹוד ,גרעּבסלעדייא

 ןיא "טלעװ רעד ןופ ױרפ ַא, ;10 צעד לּבט"ךיי

 ן3546--35451 .26 טּפצס .רעטַאצט סליּבעג

 יִקַא ירד ןיא עידעגַארט ,"ןַאמעקניה , .רענייא

 יַאק ןיא .טוּפיליל שידיא .רעלָאט טסנרע ןופ ןעט
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 ןופ לוּבמה ;18 גױא טנײה .רעטַאעט סיקסנימ

 יא רעװאשרַאװ 115 ץרעמ ."המיּבה,, ןיא רעגרערב

 ַא ,טָאּבעג עטנז עצ סָאד, .רעטַאצט-טסנוק רעשיד

 (רעדליּב 7} ןעטקַא 3 ןיא לעיּפש ןעדַאפדלָאג

 עיצַאזינעצסניא ,סעידעמרעטניא ןוא גָאלָארּפ טימ

 ,ט"קיװ 127 טקָא .װָאקרוט טנומגיז "שזער ןוא

 .ןַאלָאר ןעמָאר ןופ ןעטקַא 3 ןיא עמַארד *ףלצװ

 ַא "דנַאל ןעדלָאג ןיא, .ט .ק י .װ ;20 װָאנ

 צעד .טַאּפ בקעי ןופ ןעטקַא 3 ןיא לעיּפש סקלָאפ

 ידוהיה, ."המיּבה , ןיא ערעימערּפ עטייווצ יד 7

 ן3552-554/} .5 ץרעמ .יקסניּפ דוד ןֹופ "יחצנה

 ,"לעדגהוז סנעטַאט םעד , ,רעטַאעט ןעשידיא ןיא

 ,שטיװָאנַאמלַאק ןופ ןעטקַא 3 ןיא עמַארדָאלצמ

 .עּפורט דלעפנעזָאר--ץיוװעקייש ןופ טריפעגפיוא

 151 .22 טּפעס דײדַאנַאק

 שנעמ טָאג .קילּברעּביא רעטַאעט .ד"ד ,י ,ּפיא

 ןיא .רעטַאעט ןשידיא ןופ ;33 קירפַא .לװַײט ןוא

 .32 .(יָאלעטָא, סריּפסקעש) גרוּבסענַאהָא*
(8454--3568 

 .נײא |ןעדַאּפדלָאג .א ןופ} .תימלוש .ןָאליסּפיא
 51 58 קירפַא .ןקורד

 ."המיּבה, רעטַאעט ןיא *קוּבד, רעד .מ ,ןיגלָא
 יה ,15 צעד יירפי

 =ערעּפָא עשידַי יד ,ןַא ,רעטנַאקַאּב רעטלַא

 15: ,0 טְקָא גָאט"ליװ .עט

 יד) "דיא צלעטניּפ, ןופ לונלג ַא .י ,וָאדילא
 ןופ טריפעגפיוא עטערעּפָא ןַא "קיזומ ןופ טפַארק,

 - .(רעטַאעט רעװקס ילניק'מ ןיא רעלסעק ףעזָאשזד

 3869 .1 טקָא יײרפ

 יד ףױא עריטַאס עדנסיּב ַא .ׂש ,ווָאזַאמלַא
 יָאלג ףֶא סגעשטרױמ , .םזיטָאירטַאּפ ןופ רעלדעּפ

 .רעּביא ,ַאמוינ לוַאּפ ןוא לענַאּפ לעסרַאמ ןופ *יר

 דליג ןיא רעדױד ףלַאר ןופ שיזױצנַארּפ ןופ טצעז
 {8560} .22 גַאי יירפ .רעטַאעט

 ןעטרָאג ןיא , עטצרעּפָא יד .ל .א ,ַארגעלַא
 *ענ ןיא שטיװָאנַאמלַאק א לעגיס ןופ *עּביל ןופ

 ,207 רעקעװ .רעטַאעט לענָאש

 עשילַאקױומ "רעדיילק עדמערפ, .ף'ַא--ףלַא
 ןיא ןַאמיײרּפ סיאול ןופ ןעטקַא ירד ןיא עידעמָאק

 {35621.9 ץרעמ שז'ָאמ .רצטַאעט סַײלּפ גניווריוא

 : ן8561}

 יַאמ מָאמ .4ןעציטָאנ רעטַאצט} *ַאלאקס, .ַאפלַא
6, 41 

 ןופ םַארגָארּפ רעטירד רעד ןגעװ} .גנואיצעּב - ןַא

 {85641 .11 פָאה"וא |"לעזַאזַא

 עסעיּפ "עּביל ןופ סנעטָאש, .מ ,שטיװָארעשַא

 וורָאפ ,רעטַאצהט רעגרוּבסמַאיליװ ןיא ןיּביל .ז ןופ
 8651 .10 בא

 רעד ןגעװ ,קערש ןוא הדירי ןופ עמַארד ַא .ב

 *סעטַאמש,ס'קיװַײל .ה ןופ גנוריפפיוא רעטַײנַאּב
 .20 ץרעמ יירפ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא

1 

 ןיז טימ רעלדַא סוילוי ןופ ןלָארטסַאג .ש .ֹּב

 .לָאט טסנרע ןופ עידעגַארט ?ןַאמעקניה,/ .עּפורט

 1561 ,23 טקָא לּבט"ּבול ,רעל

 סנָאסרעּפלַא יכחרמ .בקעי ,יקסנַאטָאטַאּב

 טּפעס עסערַּפ .*לַאעדיא , רעטַאעט ןיא ?תולג
17 351 

 רעד ףױא עּפורט רענליװ יד .ב ,קיניװטַאּב

 רעקעװ .(*ץרַאה ַא ןָא. רעלימ .פ יאול) *ירעוֶאּב,

 :עט סײלּפ גניוורױא ןיא *ּפַאש , ס'קיווייל 2
 .ַאפדלָאג ןופ גנורהיֿפפױא רעד חֹּכמ ;267 .רעטַא

 .ַאעט טסנוק ס'ץרַאװש ןיא "דומחת אל, סנעד

 לַאנָאשענ ןיא *ץנירּפ-טנעדוטס רעד , 1206 .רעט
 *דעמָאק "ןעשנעמ ענעסעגרַאפ, ;297 .רעטַאעט

 .ןהָאק .ה לעוימעס ןופ ןעטקַא 3 ןיא ַאמַארד-- עי

 "ןָאיּפמַא, ןיא רעישעק רָאדיױיא ןופ טריפעגפיוא
 ן3578--3869| .260 .ןילקורּב ןיא רעטַאעט

 {לָארטּפױה .ַאמיד .ַא ןופ *ןיק, .נ ,םיֹוּב

 ן874| .43 םעלעכ טש*וא .רעלדַא סוילוי-- ןיק

 רָאטקעריד -- רישצק רָאדיא .נ ;דלַאװכוּב
 טי יפעגפיוא *ןשטנעמ ענעסעגרַאּפ , ."רַאטס, ןוא

 .קורּב רעטַאצט ןָאיּפמַא ןיא רישעק רָאדיז'א ןופ

 גנולעטשרָאפ:עּבָארּפ ַא ייּב ;10 טְקָא יירפ .ןיל

 .רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןיא *דומחת אל, ןופ

 זוא ןושמש, ןיא ףמואירט ס'ימצ ןב 110 װָאנ

 ןיא גנוכײרגרעד עסױרג יד ן טקָא ."הלילד

 "טָאּבעג עטנַעצ סָאד, .רעטַאעט:טסנוק ןשידיא

 חָאנ .ןעדַאּפדלָאג םהרבא ןופ ליּפש עשילַאקיזומ
 ,"ַאזָארּפ, יד ןוא "סקיריל, יד טינ ןעװו 4

 לַאנָאשענ ןיא ַאטצרעּפָא .*עּביל ןופ ןעטרָאג ןיא,

 =ָאירַאמ .קױומ ןוא רעטַאעט ;10 צעד .רעטַאצט
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 =ַאמפיטש , .רעטַאעט טְאקַאיזָאמ ןיא ליּפש ןטענ

 רעטַאעט ;7 טקָא .רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא "סעמ

 .("םיקידצ טימ ףיש יד ,) ךַארּפש רענעגייא ןַא טימ

 ןיא (ּפַאש) עמַארד עלַאיצָאס ס'קיווייל ;22 טּפעס

 גניװרױא ןיא גנוריפפױא רעכעלנײײװעגמוא ַא

 ןָאג ס'רעלימ יאול ;9 ,8 צעד .רעטַאעט זײלּפ

 ױרפ יד, ;27 טקָא .רענליװ יד יּב ?ץרַאה ַא
 9 טְקָא .רעטַאעט סליּבעג ןיא "טלעװ רעד ןופ

 =עּפָא -- ץנירּפ טנעדוטס רעד) ליּפש עדמערפ ַא

 טצצזרעּביא ,ילענאד .ד ןופ ןטקַא 4 ןיא עטער

 ןיא--גרעּבמאר .ז ןופ קיזומ ,טײהלעדע המלש ופ

 א ןיטוּפסַאר (1 ;17 טּפעס .(רעטַאעט לַאנָאשענ

 ײװצ ןוא ןטקַא ריפ ןיא עמַארד ,עצירַאצ יד

 לעװַאּפ ןוא יָאטסלָאט ַײסקעלַא ףַארג ןופ רעדליּב

 .מ ןופ טעּברַאַאּב ןוא טצעזרעּביא וװעלָאגעשטש

 עּפורט רענליװ רעד ןופ טריפעגפיוא שטיװָארעשָא

 "קחמ רענײלק רעד, (2 .רעטַאעט ןיצּפיל ןיא

 רעד, }10 טּפעס .רעטַאעט וינעװע דנָאקעס ןיא

 ךָאנ 2 טקָא .רענליװ יד ַאּב "קעלפ רעצרַאװש

 ןגעװ} .ן'צרַאװש .ַאּב עסעיּפ עקידלמיײרטש ַא

 120 גַאי |"העיסנ סקידצ םעד, סרעלקעס .ה

 ןיא ?ןטקעפע  ײלרעלַא טימ על'השעמ ןיש ַא

 ."לקריצ ד"רק רעד, .רעטַאעט טסנוק ןשידיא

 יפױא טוג *טכַאנ עטפלעװצע ס'ריּפסקעש ;1 נַאי

 5590--5578| .27 צצד ,טריפעג

 =טסנוקניילק ןופ בורּפ רעסיורג רעד ,-- .ז---.3

 ,ד 'שזער--םַארגָארּפ רעטשרע .?לצזַאזַא , רעטַאעט

 ,יײל עװיטַארָאקעד .ןהָאק .ה גנוטַיל קיזומ .ןַאמרעה

 ן5591} .13 ינוי לּבפ*נ .ּבױרטנײװ .ח ןופ גנוט

 ןַא 'ןתח ַא טרעװ עקמָאיס, .ס .ל ,ילעיּב
 טקָא לּבט"דַײ ,רעטַאעט יטרעּביל ןיא עטערעּפָא

3 3591 

 *נימַאק ןיא *ןעמַאד ענרעדָאמ , .ןיש -- תיּב

 51 .29 ּפַא טצ"פ .רעטַאעט סיקס

 :"װָא .(ןקורדנייַא רעלדא סוילוי .רעדעפיילּב
 .ײװרַאפ ןוא ןטרעצנָאק ,רעטַאעט ;9 צעד רוק

 .רַאפ 117 טקָא .ךָאװ רעקירָאפ רעד רַאפ ןעגנול

 ןופ ןלָארטסַאג יד ֹוצ} טנַאװמַא ןוא דנלײװ

 עּביל ןשיװצ ףמַאק רעד ;22 טּפעס .(*לעזַאזַא ,

 ןוא עּביל גנולעטשרָאפ רעד וצ} הואּת ןוא

 .0 צעד .{רעטַאעטסקלָאפ ןיא *קיטָארע
83941--3597 

 .רעטַאעט.סקלָאפ סיקסוװָאּפיל םוחנ .8 ,--ןּב

 -שָאמ,---."גנוי:ספרָאד רעד ,---."ןַאמסדנַאל רעד ,
 +עט ןשידיי ןופ ;|4 ּבעפ רוק"װָא ,"רױח עלעק

 .(?לעזַאזַא, ןופ םַארגָארּפ עט42 יד} רעטַא

 ײלעדַאק ןופ -- ."קעלפ רעצרַאװש ַא, ן3 טקָא
 .| ץרעמ .(רעטַאעט-סקלָאפ רעגליוװ ןיא) גרעּב

839--3900 

 .ָאלעמ ?רעטכעט סדימש םעד, .הׂשנמ -- ןּב

 *?דײ .רעטַאעט סניװק ןיא ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 יה .31 צעד טרָאװ

 עמ ?לעדיימ ענעפָאלטנַא סָאד, .ה ,יקסװַארעּב

 שז"ָאמ .ליּבעג סקַאמ ןופ ןעטקַא 8 ןיא עמַארדָאל
 {39051 .8 נַאי

 רעד ףױא טילָאּפ  ןיא ; .דוד ,ןָאסלעגרעּב

 הכולמ ןשידיא ןופ לקַאטקעּפס רעטשרצ} *טייק

 .22 װָאנ ַײרפ ,(דנַאלסורסײװ ןיא רעטַאעט
 ן3903)

 טריפעגנױא ,"ןַאמעקניה; ,רעגניז רעדַארּב

 לּבפ"נ .רעטַאעט "ַאלַאקס, ןיא רעלדַא סוילוי ןופ
 ן39041 / 19 ילוי

 "המיּבה , רעד יב עינָאמראה .קחצי ,רעניִורּב
 .('קוּביד , ןיא קחומ ןוא קיטסַאלּפ ,ײרצלַאמל

 5905 .9 ּפַא לּבפ"נ

 .לּפמַאט יד רצטַאעט ןיא יוװער עשידיא סָאד ,ג

 עמַארד ַא "םרוטש רעד , {22 טקָא טנײה"זירַאּפ

 ַײרקנַאל ןיא יקסװערַאטָאלָאז ןופ ןעטקַא רעיפ ןיא

 ,עלָאר:טּפױה רעד ןיא ךָאלּב ױרפ טימ רעטַאעט
 {3907--39061 .19 טקָא

 ןיא "גינעק רעד , סעשטיועקשוי .ס .י .א ,ג
 .60 ץרעמ רוק"װָא .רעטַאצטסקלָאפ סיקסווָאּפיל

 ן29051

 ןּבעל'נ ."המיּבה, ייּב "לוּבמ,רעד ,מ ,ןַאמדלָאג
8 27. 299 

 "סָאג רעד ןופ םימותי, ,י .ּב ,ןײטשדלַאג
 =נײרגלָאפרע 112 ּבעפ גָאט ,רעטַאעט דנערג ןיא

 "ַאקשַאמ,) ןָאזעס ןעגיטניה ןופ עטערעּפָא עטס
 ן2911--5910) ,23 ּפַא ,(גרעּבנעזָאר לארשי ןופ

 ןּפױא טכַאנײּב , סעצרּפ .סנַאפלַא ,טימשדלָאג
 ."ליוו ,רעטַאצט-הכולמ רעװקסָאמ ןיא ?קרַאמ ןטלַא

 ן3912) ,8 גַאי גָאט

 -קעש וצ ןצערעּפ ןופ .ייגרעס ,יקצעדָארָאג

 ןטלַא ןפױא טכַאנײּב, סעצערעּפ ןגעװ) ןריפס
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 ןופ טליּפשעג *קָאלײש, סריפסקעש ןוא *קרַאמ

 =סורסײװ ןופ עידוטס רעשיכולעמ רעשידיײ רעד

 511 .17 צצד רּבַאיטקָא .(דנַאל

 ןשידיא ןשהכולמ ןיא 'יבצ יתּבש, .ב ,ןידל"ג
 .?וָאקרַאכ ןופ ווירּב ַא} עניַארקוא ןיא רעטַאעט
 141 ,16 ּפַא ײרפ

 ױרפ ַא, סיליּבעג ןעגעװ טרָאװ ַא .א ,ץנַאלג
 ןופ ןעטרָאג ןיא , ;26 װָאנ גָאט .*טלצוו רעד ןופ

 .רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא עטערעּפָא עײנ יד ."עּביל

 :ערעּפָא סנעדַאפדלָאג .א ."דומחת אל, ;10 צעד

 סירָאמ ןופ טריסישזער ןוא טיײּברַאַאּב ײרפ ,עט

 טסנוק ןעשידיא ןעטנעפעצג=ײנ םעד ןיא ץרַאװש

 -טסנוק םניא עסעיּפ עײנ יד ;19 װָאנ .רעטַאצט

 9 ןיא עידעמָאקיגַארט קַאװיּפס לעדנעמ .רעטַאצט

 .ַאל ןופ טצעזרעּביא .שטיװעקשוי ,ס ןופ ןעטקַא

 :סעיצַארָאקעד .ץרַאװש .מ יׂשזער .דערפ רַאז

 סיקסניּפ דוד ;30 צעד .װָאטרעשט רעדנַאסקצלַא

 :עט דליפסנעמ ןיא המיּבה רעד יּב דיא רעגיּבײא

 ךָאנ עכילטצ .קוּבד וצ קוּבד ןופ ;24 צעד .רעטַא
 ךױא ,גנולעטשרָאפ המיּבה רעד ןעגעװ רעטרעוװ

 :ַאידָאמ יד ןוכ 'קיּבד , ןעטצנָאירַאמ םעד ןעגעװ

 .ַארד "טלצװ רענעי ןופ, ;17 צעד .םיסדנוק טָאק

 זישזער .ץיװָאקרעּב .ד .י ןופ ןעטקַא 9 ןיא עמ

 .?רעטַאעט סײלּפ גניווריוא , ןיא .ווָאגעינס דינָאעל

 :ָאק) ?עלעמַאמ, :ןעטצרעּפָא עיינ ייווצ ;14 וװָאנ

 קומ ץרַאװש ריאמ ןֹופ ןעטקַא ײרד ןיא עידעמ

 ךוא וינעוע דנַאקעס ףױא (יקסנישמור ףעזָאי ןופ

 -יִל ,ןעטקַא ײװצ ןיא עטצרעּפָא) *ַאטירַאגרַאמ,

 .ומ ,גרעּבנצזָאר לארשי ןופ רעטרעװ ןוא ָאטערּב

 ;31 צעד .ליװזנָארּב ןיא (עדנוקעס םולש ןופ קי

 ;12 צעד ,"'דומחת אל, ײּב ךוזַאב רעטײװצ

 ,ה ןופ ןעטקַא רעיפ ןיא עמַארד עלַאיצַאס -ּפַאש

 "רױא ןיא ימע ןּב בקעי ןופ ישזער -- קיװַײל

 ז3993--89151 10 צעד ,רעטַאעט:טסנוק סײלּפ גניוו

 ןַאזרעּפלַא .מ ןופ ןעטקַא ײרד ןיא עסעיּפ ,תולג
 טּפעס עסערּפ .?רעטַאעט-טקלָאפ , ןיא טריפעגפיוא

 ן3935 4

 .?לצזַאזַא, ןיא ערעימײרּפ עטײװצ יד ,א ,ןג

 ן3999 .9 ּפַא מָאמ

 גנונעפע רעד וצָל לצזַאזַא .סקַאמ ,רעלעג
 - .רַאװ ןיא *לצזַאזַא, רעטַאעט-טסנוק-ןַײלק םנופ
 :ָארּפ רעטרעפ רעד 'לעזַאזַא, 2 דנַאל"אפ .(צש

 .ווילש .י סעיצַארָאקעד ,ןַאמרעה דוד :ישזצר .םַארג

 רעד ןיא *קוּבד, רעד 3 דַאר--עט--ניק .קַאינ

 =ַארד ַא ?ףלעװ יד, טקיװ ;3 דנַאל"אפ ."המיּבה;

 לשזער .ווָאקרוט .י שידי .ןַאלָאר ןעמָאר ןופ עמ

 ,ּבױרטנײװ .ו :סעיצַארָאקעד .װָאקרוט טנומגיז
 ן5930--29571 3 דַאר--עט---גיק

 .(צױנעצער ַא טָאטשנָא  ַאקצָאטַָאּפ ַאידיל .ד
 ,המיּבה ןופ "טרעצנָאק , רעד ;16 ינוי מָאמ"דָארג

 ן2939--3931) ,22 ּפַא

 *רַאג ןיא "הנותח עשילױּפ יד, .השמ ,סעניד

 ן+ פן .14 װָאנ טלעװ"די .ןעד

 ,גרעּבלעדַאק ןופ "קעלפ רעצרַאװש רעד, ,6

 .7 ץרעמ גָאט"ליװ .רעטַאעט-סקלָאפ רענליװ ןיא
5934 

 זיּב 'ןויטּבמס טײז רענעי, ןופ .ל ,סרוקיירד
 ןעמ טלָאװ ןעטײל יײּב) "רעצרעה ענעכָארּבעצ ,

 .("עױנעצער:רעטַאעט , ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא סָאד

 ן29531 .9 טּפעס סקצ"שרַאװ

 ןופ "לתיּבה.לעּב רענליװ רעד  .א ,ןישריה

 .ירקנַאל רעד ןוכ טרהיפעגפיוא ,ןײטשנרַא קרַאמ

 טנײה"זירַאּפ .עטצירַאװ-לַאיָאר רעטַאעט ןיא עּפורט

 רעטַאעט, ןיא ערעימערּפ עקידגָאטגוז יד ;14 טקָא

 =לַאק ןוּכ ?טנעמָאמ רעסױרג דצד/) ?לּפמַאט יד

 ן5937--3986| .7 טקַא .(שטיװָאנַאמ

 .ענהיּב רעשטירועמ ףױא +םיבנג יד, ,ם--ה

 5935 .23 לּבװ"דעש

 ."המיּבה , ןיא *םלוגה, ,ר"ד .לאכימ ,טרעכייוו

 ;9/ ."המיּבה, ןיא "קוּבידה, ;101 לּב"טיל

 על עשיגַארט ."המיּבה, ןיא *יחצנה ידוהיה;

 .9כ .יקסניּפ .ד טױל ןטקַא 2 ןיא טדנעג

: (3939--5941} 

 עמַארד)
2541 

 קירעג ןיא "סעּבמעד , .ַא ,רעסייוו

 .17 צעד רוק"דַ .(ָאקמיּב .ּפ ןופ

 ירּב ַא) זירַאּפ ןיא *המיּבה, .ַא ,רענליוו
 ליװ טײצ .(טנעדנָאּפסערָאק רעזירַאּפ רעזנוא ןופ

 קרעװ ענעטלעז סָאד ,ר"ד .א ,יקסּבושריװ

 ןגעװ לָאמַא ךָאנ }4 נַאי ליװ טײצ ,?סוּכוד,

 =װערָאמ 'ה רעפטנע ןַא} ?סוּכוד, עסעיּפ רעד
 3915--5944) .10 נַאי .(ןיקס

 -רעטעּברַא .ט .ק .י .ח ןיא "ףלעװ, .י ,ן--וו
 (39361 .(לּבט"א) ןּבעל
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 -הערפ, יד ןופ גנורהיפפיוא יד .ֿבַא ,ןַאמסוז

 טלעװ"די .רעטַאצט ןעדרַאג ןיא "םינּתוחמ עכיל

 יקסװעשַאמָאט .ּב ןופ *הוצמ רב, יד ;7 װָאנ

 סָאװ עטערעּפָא ןַא 26 צעד .("ןעדרַאג , ןיא)

 ךייר ,ּבוט לֹּכ ןופ ?רָאטס טנעמטרַאּפעד , ַא זיא

 סניּבר םעד,) טליּפשעג ןהעש ןוא טעטַאטשעגסױא

 .5 טּפעס .("ןעדרַאג , ןיא רעטסענ .מ ןופ 'ףיוה
89471--13949 

 יד ּפיסָא ןופ "עטּבילעג עטצעל יד, .ּב ,לױ
 {5950} .2 רעדעפ .רעטַאעט טיורקדליש ןיא װָאמ

 יד, ס'דרָאג .י ןופ גנורהיפסױא יד .,ג ,י ,ח

 1595/} ,94 לּבװ'"דעש .שטירזעמ ןיא *הטיחש

 ּפַא ןּבעל'נ ,"המיּבה, ןיא "קוּביד , רעד ,ןנח

 .22 ּבעפ ."רעטסעװש ַא ןופ ןּברק רעד, ;8
(95--3958| 

 לָאר רעד ןיא גרעּבמַאס .ןעציטָאנ רעטַאצט ,ט

 ,רעטַאעט *ַאלַאקס, ןיא סרעלַאה רָארוקָארּפ ץופ

 9531 .2 גױא מָאמ

 ןעגנוקרעמַאּב ,רעלעקנוט
 עטשרָאפ המיּבה ;51 גױא מָאמ .("ןויטּבמס,)

 3 ץרעמ .ןעטקַארטנַא יד ןיא טריטָאנ .ןעגנול
 .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא "עּביל רעזַאקװַאק יד ,
 |5957--29561 .8 ץרעמ

 רעטַאעט ןעגעוו

 נ

 ןרענָאיצולָאװער ןופ עסעיּפ ַא ,השמ ,שטייט

 ןשידיא רעװקסָאמ םעד ןיא רעגײטש סנּבעל

 "רעזײה רעדניק 157, ןגעװ) רעטַאעט ןשהכולמ

 {59551 .26 טְקָא ײרפ .(עקרָאיװצװ .א ןופ

 ןיא קיטשסקלָאפ--רעדלעפ ענירג יד ,רעטַאעט

 ךרוד טריכעגפיא ןייּבשריה ץרּפ ןֹופ ןטקַא 9

 *נוא *אשי, רעד יּב עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד

 מָאמ"דָארג ,רעּברַאג .ש ןופ גנוטײל רעד רעט

 ן3959) ,20 װָאנ

 .קַא 5 ןיא עסעיּפ .תולג .ןעציטָאנ ױעטַאעט

 יסַאז ףלַאדור :ישזער .ןָאסרעּפלַא .מ ןופ ןעט

 601 .29 טקָא טש"װַא .יקסװַאל

 צידעגַארט=רעטַאעטישידוי .ַא ,שנעמ:רעטאעט

 .12 טּפעס לּבפ"נ .(עױנעצער ַא טָאטשנָאל
11 

 .צזילע , ןטײנַאּב ןיא *לעזַאזַא, .ַא ,לַארטַאעט

 ַא "דנַאל ןדלָאג ןיא, ;24 טקָא טצ'פ ,"םוא

 ,?2קיװ ,, ןיא טריפעגפיוא ןטקַא 3 ןיא ליּפשסקלָאּב

 .ניה, רֹעדָא "רעטכעלעג רעקיטולּב רעד. 191 צעד

 סָאװ ;15 גױא .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא 'ןַאמעק

 -עקניה , ףױא טּבעלעגראּביא טָאה רעטעּברַא ןַא

 .(:רעטעּברַא ןטושּפ, ַא ןופ ווירב ַא "ןַאמ

 עידצמָאקײקסעטָארג ַא *טנַאקיזומ עקשָאי , 22 גױא

 רעטַאעט ןיא ָאמיד ּפיסָא ןופ ןטקַא 9 ןיא

 ,דנַאטשרַאפ ןוא ןטכַאשנדײל ;2 יַאמ ."ַאלַאקס,

 ןיא *ףלעװ יד, .טײקיטכערעג ןוא דנַאלרעטָאפ

 ןגעװ} .טפרַאװ ןויטבמס רעד ;26 װָאנ ."טקיוװ,

 124 גױא |"ןיטּבמס, ןיא ןעגנולעטשרָאּפ יד

 .םַארגָארּפ עטײװצ יד טפרַאװ "ןויטּבמס , רעד

 *המיּבה, ןופ טירטפױא רעטשרע רעד ;10 וװָאנ

 ַא, ןופ גנוריפפיוא רעד וצ ;3 ץרעמ ,עשרַאװ ןיא

 .ַאק ןיא ןיּביל .ז ןופ "רעטסעװש ַא ןופ ןּברק

 "טָאּבעג עטנעצ סָאד , ;8 ינוי .רעטַאעט סיקסנימ

 .(?טקיװ,;} רעטַאצט טסנוק ןשידיי רעװָאשרַאװ ןיא
 ן5979--39'| .29 טקָא

 ךרוד טרהיפעגפיוא *ןַאמצקניה, .סוקילַארטַאעט

 .44 ןּבעל'דַאר .רעלדַא סוילוי ןופ עּפורט יד
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 םעײנ ןיא ערעימערּפ עטשרע יד .ןַאקירטַאעט

 עטנהעצ סָאד .רעטַאעט=טסנוק ןעשידוי רעװעשרַאװ

 .ליּפש ןעדַאפדלָאג ַא ,(דומחת אל} טָאּבעג

 {59741 ,22 טְקָא סקצ"שרַאװ

 ןיא טריפעגפױאק 'דימש רעד לקצי, .א ;י

 טצ'ּברַא .(סיריא .ש :ישזער ,רעטַאעט:גָאליװַאּפ

 א .211 רעשט

 ןעטקַא ײרד ןיא עמַארד ,?טולּב ןעגײא, .ה ,י

 .יא יד ;60 טּפעס טנײה"זירַאּפ , .סקַאל קחצי ןופ

 .פױא ,ילא ןּב ןופ טלעטשעגפיונוצ יװער עשיד

 .21 טקָא ,רעטַאעט לּפמעט ןיא טרהיפעג

}8977--39761 : 

 4 ןיא עידעמָאק ַא .לעמעל ענוק עדײּפ .ט ,י

 ןערָאװעג טרהיפעגסיוא ןעדַאפדלָאג .א ןופ ןעטקַא

 'זעג רעד יּב עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ךרוד

 ."ָאקסינגָאא רעטַאעט ןיא "טסנוק עשידוי,

 ,21 .ילצזַאזַא, ןופ לָארטסַאג רעד ;12 לּבװ'דעש
}3979--39751 

 סקע"שרַאװ .(טקיװ ןיא) "ףלעוו , ,רַאזַאל ,

 ן89501 ,0 וָאנ

 ַאמלַאק .ה ןוכ 'לעדנהי  סנעטַאט םעד, .2 י

 .(רעטַאעט לַאנָאישַאנ טנעמונָאמ ןיא) שטיװָאנ

;)86 



 ?ןוַאט:ענײשט ןופ עלעזײר, }22 טּפעס דָא"דענעק

 :ָאר:שטיװעקיש רעד ןופ טריפעגפיוא עטצרַעּפָא)

 ן3952--29511 ,20 טּפצס .(צּפורט דלצפנצז

 דרעדנעטס םורָא .9 ,י

 .12 טקָא שז'דַי .(?ץלָאטש

 ןעױרכ;) רעטַאעט
 ן59531

 ,שטיוװָאקרעּב .ד .י ןופ "רױה עקשָאמ} .9 .*

 לּבװ"דעש ."צנהיּב רעיינ, רעד ךרוד טרהיפעגסיוא
9 5941 

 יד וצ) 'המיּבה , רעד ןופ ןעטירטפױא יד .ׁש ,י

 .('בקעי םולח; ןוא ?םלוגה, ןופ ןעגנוריפסיוא

 5955) ,13 יַאמ טַאלּבגָאט

 מירפ ."םלוג , ןופ ערעימערּפ רעד ףַא ,כימ ,ָאי

 ."םולח סבקעי, ערעימערּפ רעד ףַא {3 ּבעפ

 ּבעפ ."המיּבה , ןיא "דיא רעקיּבײא רעד, ן2 בצפ
 |5958--89861 װ

 ןעציטָאנ רעטַאצט .ענלַארטַאעט עלעקנַאי

 יד הנשוׂש, .רָאיסלעסקע .?לַאעדיא , רעטַאעט)
 .ַאטָאלָאז .י ןופ) 'דניק ַא ןהָא עמַאמ ַא, ,,העונצ
 5959 .47 טש"װַא .(יקסווצר

 עגײמ ןענעז וװ, גנולעטשרָאפ רעד וצ .ףסוי

 .ר ןופ ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ} '?רעדניק

 3990 .24 םצלעכ טש"וא ,{.,מ

 ןשידיא ןיא ןליּפש סעקלַאיל יװ .ר ,ןָאסלקוי

 {59911 .16 ּפַא ײרפ .רעטַאצט ןטענָאירַאמ

 ."עּביל ןופ ןעטרָאג ןיא. יקנעי רעד לארשי

 "טָאּבעג עטנהעצ סָאװ ;12 צעד לּבט"די

 גנורהיפפיוא עײנ ןוא *גנוטַײּברַאצּב , סעי'ץרַאװש

 *?סעמַאמפיטש, }28 װָאנ .קיטש סנעדַאפדלָאג ןּופ
 ?סעמַאמפיטש , ;24 טקָא .רעטַאעט לַאנָאשצנ ןיא

 ן5998--5999} .3 טקָא .רעטַאעט ןָאסניקּפָאה ןיא

 טרהיפעגפיוא } *דיא רעגיּבײא רעד , .יבצ ,ןהֹּכ

 1961 .20 צעד לּבט"די .("המיּבה, ןופ

 .י ישזער) עידוטס:רעטַאצט עשידוי רעזדָאל .ע

 .(ןָאזרעדָארּב .מ גנוטײל עשירַארעטיל ,יװצל

 {59971 .2 ץרעמ לּבפ'ג

 ."לרעּפ לערינש ַא; .רעטַאעט ןעשידוי ןיא .י .ל
 גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ ןעטקַא 3 ןיא עידצגַארט

 51 .| ּבעפ לּבפ"נ ,שַא םולש ןופ

 טירטפיוא ןעטשרע ןיײז וצ .רעלדַא סוילי .ק =

 טיי .16 ילוי לּבפ"נ ,דָאל ןיא

 ןיא--"עגידעמ ענעדלָאג יד, .ךַאיונ ,ןָאדנָאל
 ,21 צעד רַאכ ןרעטש .רעטַאעט עכולעמ ןשידיא
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 .רָאפ.קוּביד ַא ףױא ,וװ ,ידלָאטרעּב --יקצַאל
 מירפ .רעטַאעט ןשידיא םעיײנ רעגיר ןיא גנולעטש
 {30011 .81 צעד

 עײנ ַא *טָאּבעג עטנעצ סָאד, .מ ,ווָאקַאװטיל
 .עט ןשידיא ןש'הכולמ רעװקסָאמ ןיא גנוריפפיוא
 {40031 ,20 ּבצפ יירפ ,רעטַא

 םַארגָארּפ עטייווצ יד} ,קינָארכ עשירַארעטיל
 51 ,5 פָאה"וא |*לעזַאזַא , ןיא

 יעמ םענעדלָאג םעד טימ ַאינָאס .אּבַא ,ןעיליל

 .עּפורט רענליװ רעד ןוכ עידעגַארט יד -- לַאד

 ַא ןהָא, ןעטקַא רעיפ ןיא ַאמַארד ס'רעלימ .ע .ל

 רענליװ רעד ןופ גנורהיפפױוא רעד ןיא 'ץרַאה

 ;17 װָאנ טלצוװ"דיי .רעטַאעט ןעדרַאג ןיא עּפורט

 וצ "רענליװ, יד רַאפ דובּכמוא ןײק טינ זיא'ס

 ,טערקעס רעשרעּבײװ רעד .עמַארדָאלעמ ןעליּפש

 ןעלהעפעג *ץרַאה  ַא ןהָא/ עסעיּפ יד טכַאמ סָאװ

 4005--40041 ,27 'ָאנ .םוקילּבוּפ םעד

 *עקניטַאק. סלַא ןָאקיּפ ילַאמ ,ב ,נ ,רעדניל

 1 ,2 ּפַא גָאט .רעטַאעט סרעלסעק ןיא

 .עיּפ-רעדניק} "הפשכמ יד, ,המלש ,רענרעל
 ןדַאפדלָאג טױל ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עס

 -יװַאּפ ןיא טריפעגפיוא ,גרעּבנײטש רזעילא ןופ

 טצ"ּברַא .עינָאלָאק-ןעירעפ רעד ןופ רעטַאעט ןָאיל

 {30071 ,228 רעשט

 סקע"שרַאװ .עשרַאװ ןיא טסַאג וצ ?לעזַאזַא, 8

 {30051 ,14 טּפעס

 יורט רענליװ .קינָארכ עשיטַאמַארד ,* ,רעגנַאמ

 9 ןיא צירעטסימ עשיטַאמַארד יבצ יאתּבש ;עּכ

 רַאקוּב טרָאװ"וא .יקסװַאלושז ןוא שַא ןופ ןטקַא
18 40091} 

 ,*ישטשָאװָאנ, ײּפ *קוּבדה, .א ,יקסװערָאמ

 ןפס101 ,187--189 יז 03 לּב"טיל

 ןגעוו} .רעטַאצט סיקסנימַאק ןיא ,ץרּפ ,שיקרַאמ

 ן"רעטסעווש ַא ןופ ןּברק ַא, ןיא ןַאמרעדעל דוד

 ןיא טירטפױא סרענטוק .ש וצ ;114 לּב"טיל
 פטײװצ סָאד }103 .רעטַאעט סיקסנימַאק

 ַא ןופ ןּברק ַאע }108 ."לצזַאזַא, ןוכ םַארגָארּפ
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 .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא עידעמָאק} "רעטסצווש
(4011--14014 

 "סניװעג עסױרג סָאד, .יבצ ,שטיװָאקשַאמ

 =ַאמַארד יד ךרוד טריפעגפיוא םכילע םולש ןופ

 .40 ןּבעל"דַאר .יּבּכמ ןגיה ןופ עיצקעס עשיט
 ן40151

 עּפורט רעד ךרוד טרהיפעגפױא ריזח עקשַאמ

 .140 לּבװ"רַאזָאר ,ןײארַאפ ןרָאיטקַא ןעשידיא ןופ
0141 

 ."המיּבה, ןופ טירטפױא רעד .ר"ד .א ,ינודקומ

 ןיא ;18 צעד שז ָאמ .יקס--נַא .ש ןופ ?קוּבדה,

 "עּבעיל ןופ ןעטרָאג ןיא/ .רעטַאעט םורַא ןוא

 צטשרע יד .ּבױהנָא רעד ;17 צעד .עטערעּפָא

 -ךָאזעס רעטַאעט ןעשידיא םעד ןופ ןעגנורהיפפיוא

 ;15 טּפעס .רעטַאעט לַאנָאשײנ ןיא ץנירּפ טנעדוטס

 =בַא ,ל ןיא) .טירטפיוא רעטשרע סיײקסװוַאלסַאז .ר

 ס'קיוײל .ה ;24 צעד .("קנַאדעג רעד , סוװעיערד

 :טסנוק סײלּפ גניוורױא ןיא -ּפַאש , עמַארד עיינ

 *דומ ַא) עּביל ןיא ןָאסעל ַא ;10 צעד .רעטַאעט

 -נײטש .ש ןופ ןעטקַא ירד ןיא עידעמָאק עשילַאק

 עטצעל יד }28 נַאי .(רעטַאעט יטרעּביל ןיא גרעּב

 װָאמיד ּפיִסָא ןופ ?עטּבילעג עטצעל יד;} עּביל

 .צלעמַאמ סָאד 129 גַאי .רעטַאצהט טיױרקדליש ןיא

 קיזומ ,ץרַאװש ריאמ ןופ ןעטקַא 3 ןיא עידעמָאק

 ךילַאק בקעי ןופ טרהיפעגפיוא ,יקסנישמור ןופ

 יאול ;20 צעד .,רעטַאעט וינעװע דנָאקעס ןיא

 :ליוו רעד ןופ טלעיּפשעג ?ץרַאה ַא ןהָא , סרעלימ

 *נעמ ;29 טקָא .רעטַאעט ןיצּפיל ןיא עּפורט רענ

 צעד .רעטַאצט-טסנוק ןעשידיא ןיא קַאװיּפס ליד

 ;9 צעד ."דומחת אל; ןעגעװ לָאמַא ךָאנ 1

 װָאנ ."דומחת אל, .רעטַאעט טסנוק ןופ גנונפערע

 ?עט טסנוק סײלּפ גניורױא .טלעוו רענצי ןופ 119

 עשידיסח ַא ,העיסנ ס'קידצ םעד ;12 װָאנ .רעטַא

 :עגפיוא ,רעלקעס .ה ןופ ןעטקַא רעיפ ןיא עקייּב

 ּבעפ .רעטַאעט-טסנוק ןיא ץרַאװש .מ ןופ טרהיפ

 "טנַאקױומ עקשָאי; :סעצידעמָאקיגַארט ײװצ }3

 ַא ןופ עטכישעג יד, .רעטַאצט סטױרקדליש ןיא

 ליּבעג סקַאמ ןופ ןעטקַא ירד ןיִא עמַארד "עּבעיל

 ?המיּבה עטײװצ ןכ ץרעמ .רעטַאעט סלעּפיּפ ןיא

 ;22 צעד .'דיא רעגיּבײא רעד, .גנולעטשרָאפ

 ןיא "עמַארד, עשזעניכ ַא} 'לעקריצ דיײרק רעד ,

 סוַארקדליש ףלָאדור ;1 נַאי .(רעטַאעט טס:וק

 ןיא סעמַאמפיטש ;8 נַאי .'המקנ ןופ טָאג, ןיא

 טימ ףיש יד, {19 טקָא .רעטַאעט סקַאנעל

 טּפצס .רעטַאצט:טסנוק סײלּפ גניווריוא ןיא ?םיקידצ
 ן1036--40171 ,2

 .עג עטנעצ סָאד , סנעדַאפדלָאג .ןמחנ ,ליזיימ
 .ל1150 לּב"טיל .רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא *טָאּב

 רעד ;154 .טקיװ ןיא ?קנַאדעג רעד , סװעיערדנַא

 ןריפפױא םעד וצ} ירשעג ןוא ייװ ןופ רעטכיד

 ."ּברַא .(רעטַאצט-יקסנימַאק ןיא *ןַאמעקניה,, ןופ

 ."רעטַאצט סיקסנימַאק, ןיא ןַאמעקניה ;26 טלעװ

 ,ןטקַא 2 ןיא עקסצטָארג ,ןויטּבמס ;120 לּב"טיל

 ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ גָאלָארּפ ַא טימ רעדליּב 2
 ;|91 ."ַאלַאקס, ןיא .קישזָאנ קחצי--טריסישזער

 .עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידײ םעיײנ ןופ גנונעפע

 ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק קסעטָארג ?טנַאקיזומ עקשַאי ,

 .עצסניא .ווָאמיד ּפיסָא ןופ גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ טימ

 .יא ק"ומ .טָאּברַא קירגעה--ישזצר ןוא עיצַאזינ

 --קיוומ וצ טסקעט .גרעּבנײװ ,ש עיצַארטסול

 .ווילס .י---עיצַארָאקעד ןוא ןעמויטסָאק .רעיײט-ןרָאק

 19 -ַאלַאקס, ,עשרַאװ ,ןײטשלעדע .י ןוא קַאינ

 =דנַאל ןדלָאג ןיא,סטַאּפ בקעי ;105 .1926 יַאמ
 ,םַארגָארּפ=?לעזַאזַא , עטרעפ ;199/.ט .ק .י .וװ ןיא

 1133 ."ןויטּבמס, ןופ םַארגָארּפ עטייווצ סָאד 8

 ן4046-4037} .153 .ט .ק .י .װ ןיא ?ףלעװ ,

 =קרַאמ ןטלַא ןפױא טכַאניײּב ןגעוו סלעַאכימ

 .ַאעט-רעמַאק רעװקסָאמ ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא

 {4047} .17 טקָא גָאט"ליװ .רעט

 .זנָאב .ד .ה ןופ} *החּפשמ יד, .יכדרמ ,רעלימ
 ,26 װָאנ טרָאװ"דיי .רעטַאעט סניוװק ןיא |גרעּב

4051 

 ?טַײל סצנזיּב עניײלק ירד, .רָאטקיװ ,יקסרימ

 }91 טקָא טלעװ"דיי .,רעטַאעט ןעדרַאג ןיא

 יד ;14 װָאנ .שטרַא ןיא *ץצידָאלָאמ עקװָאיל

 .ָאלָאז .י) רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא עסעיּפ עיינ

 ן8 טּפעס .('המקנ סנעטַאט םעד, יקסװערַאט

 -עט טירטס שטרַא ןיא} "ןתח ַא טרעװ עקמָאיס
 {4092--4049) ,28 װָאנ .(רעטַא

 .ַאק -- יקסנַא ןגעװ} 'שיט ןטולּב. ,ל ,ךאלמ
 עסערּפ .(*לַאעדיא , ןיא *טכַאנ ןוא גָאט, סענזיצ

 ףלָאדור ןיא 'סוּכוד, סענזיצַאק רּתלֹא ;22 גיוא

 .14 ,11 גױא .גנוריפפױא סיקסװַאלסַאז
4054 -4053( 

 -רַאפ ןיטסעק םצס ןוא קנַאלּב ןָאעל ,8 ,דמלמ
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 רעײג רעד ןעגעװ} טײקנילפ ןיא ךױ ןעטעװ
 ="ךיי .("שטרַא,, ןיא "לָאּב סַאּפַאּפ םעד עסעיפ-

 שטרַא ןיא *רענעמ עגיטנײה, ;24 טּפעס טלעװ

 יּפ ילַאמ--ילאד ילַאמ ;31 טקָא .רעטַאעט-טירטס

 .?רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא עטערעּפָא ידל ןַאק

 טלעיּפשעגרעּבירַא טנעצָארּפ גיצנײנ ;11 ינװ

 ,"םייה ענעכָארּבוצ יד , עמַארדָאלעמ רעד ןעגעװ'}ק

 ןיא קנַאלּב ןָאעל טימ ,רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא

 |4058---4089| .11 ינוי .(צלָאר טּפױה רעד

 ןטקַא 4 ןיא צסעיּפ *קנַאדעג רעד, .ש ,ן--מ

 ןיא) װָאקרוט טנומגיז---ישזער ,װעיערדנַא .ל ןופ

 13059) .1 װָאנ טצ"פ .("טקיװ,

 !עקוװירעטעט ןופ סױרַא .ריאמ ,ןַאמלעמ

 סטַאּפ .י ןופ) (סעיציטעּפער יד ךָאנ ןכירטשל

 ן3060} ,24 צעד טצ"פ .(*דנַאל ןדלָאג ןיא , עסעיּפ

 -יא רעװעשרַאװ יד) ןציטָאנ רעטַאצט ,ַָאטסיּפעמ

 .("סַאלַאּפ , רעטַאעט ןיא עּפורט ןטערעּפָא עשיד

 3061 .18 ינוי לַאיּב רוק"ד

 -עט הכולמ ןשידײ ןופ סורג ַא .השמ ,רידַאנ

 ןופ גנולעטשרָאפ רעד ןגעװ} .װָאקרַאכ ןיא רעטַא

 גָאט"ליװ |שטיװעקַאזָאק .ש ןופ שידיי ,"ַאטיזָאר,

 ןופ גנואינַאּב רעד וצ .??יּפש םירוּפ , 9 וַאנ

 -ַאעט?הכולמ ןשידיא רעװַאקרַאכ ןיא עסעיּפ רעד

 רעװָאקרַאכ ןיא "ַאטיזָאר, 120 צעד לרפ .רעט

 |3064-4062} ,20 װָאנ ,רעטַאעט=הכולמ ןשידיא

 .5 ןופ ןטקַא 3 ןיא עמַארד} םיבנג .למיג-- ןונ
 ןשידַײ; ןגיה םעד ךרוד טריפעגסױא ,ָאקמיּב

 1065 .5 לּבװ'זעמ ,?זיײרק=טסנוק ןשיטַאמַארד

 רעד ףױא סולפנײא "?המיּבה, .8 ,י ,ןַאמיינ

 =עינג ןופ גנוריפפיוא רעד וצ} ענהיּב רעשילוּפ

 .,רעטַאעט סיקסװַאלסוגָאּב ןיא ?ַאידעמָאק ַאקסָאּב

 רעטשרע רעד ךָאנ .ץנַאט ןעטױט ;8 ילוי טנײה
 .ןעכירטש---"המיּבה , ןיא *קוּבד , ןופ גנורהיפפיוא

 116 ץרעמ .המיּבה ןיא "םולח ס'בקצי, ;5 ץרעמ

 ."המיּבה , ןיא "םלוגה, ןופ גנוריפפיוא רעד ךָאג
 ן3069--40661 .12 ץרעמ

 3 ןיא עמַארד עשיטסימ ַא} יבצ יאתּבש .ס
 יקסװַאלושז .י ןוא שֵא .ש ךָאנ טעּברַאַאּב ,ןטקַא

 רעשט טצ'ּברַא .{וָאלוּב ,י ישזער ,וָאלוּב ,י ןופ

1, 4070} 

 אֹל) סנעדַאפדלָאג ױזַא יװ .3ב ,רַאילַאמס
 טסנוק ס'ץרַאװש ןיא טרהיפעגפיוא טרעוו "דומחת

 זיִּפ "סעטַאמש, ןופ {26 װָאנ טלעװ"דיי .רעטַאצט

 סקיװיײל .ה ןופ גנורהיפפיוא רעד ןעגעװ}} *ּפַאש ,

 .17 צעד שז'די .("ּפַאש, עסעיּפ רעיינ

(4071--4079} 

 רעטַאעט ןיא  ַאטסָאקַא לאירוא .רַאטַאטקעּפס

 .קנַאדעג רעד ;10 ּבעפ לּב'זירַאּפ .,לּפמַאט יד

 *לימ רעד היבוט, }134 .לּפמַאט יד רעטַאעט ןיא

 לּפמַאט יד רעטַאעט ןיא םכילע םולש ןופ "רעקיכ

 145  .יקסװַאלסַאז ףלָאדור ןוכ טרױינעצסניא

 גָאי .רטַאעט אנימעפ ןיא ??גיּפש רעשידי רעד,

 .יקסניּפ דוד ןוכ ?טָאג ןײז טימ רעדעיי 2

 וָאטַארַאּב יבצ ןּב ןוכפ טליּפשעג ןוא טריפעגפיוא|

 װָאגעינס דינָאלל 4 .עטצירַאװ-לַאיָאר ןיא

 ,לּפמַאט יד רעטַאטט ןיא ?רעטָאפ , סגרעּבדנירטס ןיא

 עידעמָאק ַא "רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ , 120 יַאמ

 ןופ טליּפשעג ןוא טריפעגפױוא ןטקַא ירד ןיא

 .לּפמַאט יד רעטַאצט ןופ עּפורט יד ןוא ןגרעּבמַאס

 3 ןיא עטערעּפָא .עּביל רעניטסעלַאּפ, ;10 ּפַא

 יד, ;|59 ןעיליל .א ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא

 .ַאעט ןיא ןײּבשריה ץרּפ ןופ ?עמשטצרק עטסוּפ
 ַא *דניז ןופ תונּברק, ;9 ינוי .לּפמַאט יד רעט

 ןיא ,ָאװערלעד טרעּבלַא ןופ רעדליּב 60 ןיא עסעיּכ
 ן3052--4073| .19 .ירקנַאל

 ."לצזַאזַא ןופ םַארגָארּפ עט:5 יד 7 ,יק--ס

 טכַאניײּב , סע'צרפ .ל .י ןופ גנוריזינעצסניא יד

 =רעטַאעט 112 טקָא ליװ טייצ ."קרַאמ ןטלַא ןןפיוא

 :ַאעט:סקלָאפ ןיא "רױח עלעקשָאמ, :טכיזרעּביא

 עשינעמור יד; ;'"ַאטודער, ןיא ?ַאװע, ;רעט

 רעד, ;17 ּבעפ ,'סַאלַאּפ; רעטַאעט ןיא "הנותח

 .רעטַאעט-סקלַאפ ןיא רָאש .מ ןופ עידצמָאק ?ןסחי
 .ַאּפ, רעטַאצט ןיא "דימש רעד לקנעי , 128 ילופ

 ןיא טירטפיוא סיַאקצָאטָאּפ ַאידיל ;6 נַאי ,'סַאל

 =ט ס ַא ג יד וצ 10 יַאְמ ."עּביל רעטצעל, רעד

 -סקלָאפ ןיא רעל דַא סוילוי ןופ ןלָאר

 .ָארע ןוא עּביל , ןופ גנוריפפױא יד .רעטַאעט
 :פױא יד ;0 צעד .סנַאגדליװ ןָאטנַא ןופ--"קיט

 יד--;15 'װָאנ .? רעטָאפ / סגרעּבדנירטס ןופ גנוריפ

 יד, 14 טקָא .עזַאזַא, ןופ םַארגָארּפ עטײװצ

 .6 טּפעס .רעטַאצט:סקלָאפ ןיא "עּביל רעזַאקװַאק
 3091 --4083ו

 :בעילעג עטצעל יד ס'ווָאמיד ּפיסָא .י ,ןיטנע

 .2 ּברַא'די ,רעטַאעט ס'טיורקדליש ןיא "עט
4091 

4 382 



 "צּביל ןופ ןעטרָאג ןיא .רעטלַא ,ןײטשּפע
 ייא ײװצ ןיא ;15 פ"ַאפ .רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא

 .ה ןוכ "העיסנ ס'ניּבר םעד, .סרעטַאעהט עשיד

 .עג עטצעל יד , ןוא רעטַאעט טסנוק ןיא רעלקצס

 -ַאעט טיורקדליש ןיא וװָאמיד ּפיסָא ןוכ "עטּבעיל

 ןופ טליּפשעג 'ץרַאה ַא ןהָא, ן29 נָא" גָאט .רעט

 "המקנ ןופ טָאג, 113 פ"ַאפ .עּפורט רענליו רעד

 ןופ עמַארד ;3 נַאי גָאט .רעטַאצט טױרקדליש ןיא

 רעד , .רעטַאעט טסנוק ןיא ןעּבעל ןעשױעניכ

 .לַאה .ל .מ שידיא ,דנֹוּבַאלק ןופ "לעקריצ-דיירק

 טױרקדליש ןיא *טנַאקיזומ עקשָאי, }| נַאי ,ןרעּכ

 עשילַאקיומ *דומחת אל; ;3 ץרעמ .רעטַאצט

 .ַא ןוכ רעדליּב ןהעצכעז ןוא ןעטקַא 9 ןיא ליּפש

 -ָאמ ןופ טריסישזער ןוא טײיּברַאַאּב יירפ ןעדַאפדלָאג

 "עּביל ןיא ןָאסעל ַא, ן10 פ"ַאפ .ץרַאװש סיר

 עטנָאמ, ;22 נַאי גָאט .רעטַאעט יטרעּביל ןיא

 ןוסע ;18 נַאי .ענהיּב רעשידיא רעד ףױא ?ַאטסירק

 לעמיה ןצשיווצ ;14 פ"ַאפ .עיזנעצער ."טלצוו רענעי

 ;30 ."המיּבה, רעד ןופ *קוּבד, רעד .דרע ןוא

 ,ײװדָארּב ףױא לָאר טסנוק ַא ןיא שילַאק ַאטרעּב

 =ביקעמ ןיא "דרע רעד ןופ רעדניק , 12 ּבעפ גָאט

 ןיא *קיזמ רענײלק רעד, ;12 ּבעפ .רעטַאעט יל

 .םיוש רעטױר ;17 פ"ַאפ ,רעטַאצט וינצוװע דנָאקצס

 יַאעט סײלּפ גניוורױא ןיא קיוװייל ,ה ןופ -ּפַאש,
 ן4107--4093) .19 .רעט

 ערעזנוא ןוא "המקנ ןופ טָאג, ,אנכׂש ,ןײטשּפע

 ןופ גנוריפפױא רעד וצ .סעשטּפַארטס ס'טָאג עיינ

 ס'טױרקדליש ןיא עסעיּפ רעטמירַאּב ס'שַא םולש
 רעלטסניק--"המיּבה , יד }19 נַאי יירפ .רעטַאעט

 גנוריפפיוא רעד וצ} זירק ןטיפושיּכרַאפ ַא ןיא

 .22 צעד .("דיא רעקיּבײא רעד, סיקסניּפ ןופ
|4109-- 4101 

 .רעטַאצט דרעדנעטס ןיא *המקנ ןופ טָאג, .ה .פ

 ?נעטס ןיא ַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז סָאּברימ ;21 ףמַאק

 ר יב .19 .רעטַאעט דרעד

 טריפעגפיוא .?דיא רעגיּבײא רעד,  .רודַאּפמַאּפ

 ."ץרַאה ַא ןהָא, 192 סדנוק רעסיורג ."המיּבה , ןופ

 :ַאעט טסנוק ןשידיא ןיא}} "קַאװיּפס לדנעמ 41

 ןשידיא ןיא} *טָאּבעג עטנעצ סָאד, ;1 .(רעט

 "ףױה סניּבר םעד, ;45 .4רעטַאצט טסניק

 יארֹּפַא טימ ןטְקַא ַײרד ןיא עטערעּפָא עשידיסחל

 .ָאט סירָאּב ןופ טריפעגפיוא .רָאטסעג .מ ןופ גָאל

 "ּפַאש , ;49 .{רעטַאעט ןיצּפיל ןיא יקסװעשַאמ

 ,קיװַײל .ה ןוכ ןטקַא 4 ןיא עמַארד עלַאיצָאס

 {3117--4112} ,90 .ימצ ןּב בקעי---ישזער

 עַײנ סָאד .יװער *רשּכ, סָאד ,א ,רעזירַאּפ

 ןּב ןופ לּפמַאט יד גרוּבָאפ רעטַאעט ןיא םַארגָארּפ

 {3111 .25 װָאנ טנײה"זירַאּפ .ילא

 רעד ףױא *רעטסײג; סנעסּביא .ה ,רעקרַאּפ

 "מוש ףלָאװ דובּכל טריפעגפוא .עניּב רעשידיא

 צעד טרָאװ"דיי ,ַײליּבי צניּב ןגירָאי 20 סיקס

 -עגפוא ,ָאקמיּב .פ ןופ עמַארד ."סעּבמעד,ג 0

 רעד, 115 טקָא .עּפורט רעטַאעט סניװק ןוּכ טריפ

 װָאנ .רעטַאצט סניװק ןיא "עניטסעלַאּפ ןיא ץנירּפ
 ן3121--3119) 2

 ןופ טריפצגפוא ,-ןַאמעקניה, .,ר"ד .וװ ,קעלַאפ
 ן31,|3155 צעד לּבט'ָאל .עּפורט סרעלדַא סוילוי

 ?טצד ןיא רעטַאעט קיטסעשזדַאמ ןעשידיא םנופ
 ן3153) .2| טקָא גָאט ,"הּפוח רעד רַאפ , .טיָאר

 ןיא עסעיּפ עשירַארעטיל ַא .י ,ןַאמלעגייפ
 ּבקעי ןופ גגורהיפפױא רעד וצ} דרעדנעטס

 4154 .50 װָאנ שז"די .("ףרוטמ , סנידרָאג

 :פל ןיא "קירוצ רָאי 20 טימ , .ל ,ןיישמַאלפ
 {31251 .10 צצעד גָאט .רעטַאעט סקָאנ

 ןיא ןליּפשטסַאג סרעלדַא סוילוי .ל .ח ,ס--פ
 3151 .10 קצװיָאל ,עינָאמרַאהליפ

 -ַאי ןופ ןלָארטסַאג .(רַאטַאטקעּפס} .נ ,קנַארפ

 / לּב'וירַאּפ .ןעגנולעטשרָאפ המיּבה .רעלסעק ףעז

 5 ןיא עמעַאּפ עשיטַאמַארד ַא ?םלוג רעד 2

 טריפעגפיוא ,קיוויײל .ה ןופ גָאלָארּכ ַא טימ ןטקַא

 .155 .רעטַאעטןעלדַאמ ןיא המיּבה ןופ
|4157--4125} 

 ןיא טײנַאּב עמַארדָאלעמ עטלַא .א ,ןיקמורפ
 טְקָא גָאט .רעטַאעס רעװקס ילניקעמ סרעלסעק

 ַא ?טלעװ רעד ןופ ױרפ ַא, ס'ליּבעג סקַאמ 3

 ענעטָארעג א ;3 טקָא .עמַארדָאלעמ עקרַאטש

 :וטס, רעד) רעטַאעט לַאנָאשענ ןיא עטערעּפָא

 ,ןעסציּפ עטסנייפ יד ןופ ענײא זיא ?ץנירּפ טנעד

 ןערָאװעג טריפעגפוא זיא:סע-ןעװ ןענײז סָאװ

 .ימ יאול ;!7 טּפעס .(צנהיּב רעשידיא רעד ףױא

 טקָא ."רענליװ, יד ײּב 'ץראה ַא ןהָא; ס'רעל

 .עס ןופ *ןעשנעמ ענעסעגרַאפ,) עסעיּפ יד 7

 םעד ןיא רעליּפשױש יד ןוא (ןעהָאק .ה לצומ

 ײַשד , 22 טקָא ,רעטַאעט ןעװיטַארעּפָאָאק םעיינ



 ,רעטַאעט ינעװע דנַאקעס ןיא ?קױמ רענײלק
 צסעיּפ עײנ ַא ?קעלפ רעצרַאװש רעד, ;19 טּפעס

 רעליּפשױש ;20 טּפעס .עּפורט רענליװ רעד ײיּב

 לעגיס .ּװ) רעטַאצט סקַאנעל ןיא ןעסעיּפ ןוא

 =ַאמפיטש , ;20 טקָא .(?טנעמָאמ רעטצעל רעד,

 ןָאסניקּפָאה ןיא עסעיּפ עלופסקורדנייַא ןַא ?סעמ

 עגידלזמ יד *סעמַאמפיטש , }| טקָא ,רעטַאצט

 *ענ ןיא טליּפשעג טרעװ ײ ױזַא יװ ןוא ,עסעיּפ

 "םיקידצ טימ ףיש יד, ;) וװָאנ .רעטַאעט לַאנָאש

 טּפעס ,ליּפש רעטַאצט רעטנַאסערעטניא רענהעש ַא

 עט .לּפ גניוריא ןיא *הלילד ןוא ןושמש , 4
 3130 -4199) .90 טְקֶא .רעטַא

 ןוכ טליּפשעג 'דַיא רעגיּבײא רעד, ,ןויבצ
 צעד וװרָאפ .רעטַאעט דלעיפסנעמ ןיא "המיּבה,
22 1411 

 ??שרַאװ .םַארגָארּפ *ןויטּבמס, רעטייווצ רעד

 א ,16 װָאנ סקצ

 .קדצ רג ןופ ערעימערּפ יד טנַײה ,גנַאטנעגניצ

 =ַאק} 'רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ , 0 גיוא עסערּפ

 .ר ןופ טריפעגפױא ,4ןטקַא ײרד ןיא עידצמ

 טְקָא .'רעטַאעט סקלָאפ  ןשידיא ןיא יקסװַאלסַאז

 טּפעס .יקסװַאלסַאז .ר לשזער .לוּבמ רעד ;9

 עסציּפ -- 'קדצ רג רעד ,)) "רעטַאעט סקלָאּפ , 7

 .ר ישזער .ענויצַאק רעטלַא ןופ ןטקַא ריפ ןיא

 .(ןַאמרעשיפ .י ;עיצַארטסוליא קיזומ ,יקסוװַאלסַאז
 |4146--4143| .8 גיוא

 ןיא קנַאדעג ס'װעיערדנַא .לֹא ,ן--צ
 עכַײרגלָאפרע יד וצ ;2 וװָאנ סקע'שרַאװ ."טקיוו,
 ,28 טקָא .אשרַאװ ןיא "לצזַאזַא , ןופ ןעטירטפיוא

4145- 4141 

 ףיֵל ;|0 פַאּב ."המיּבה, ןיא 'קוּבד, רעד .ק

 ן4150-41491 .19 ."המיּבה, ןיא "םלוג, סקיוװ

 עמַארדָאלעמ עטנַאסערעטניא ַא ,ּבַא ,ןַאהַאק

 *ניקּפָאה ןיא ןעּבעל ןעכילנהצוועג ץנַאג םעד ןופ

 .(?סעמַאמפיטש,) ליװזנָארּב ןיא רעטַאצט ןָאס

 ןפ, ַאמַארד עײנ ס'שטיװָאקרעּב ;1 טקָא װרָאפ

 װָאנ .רעטַאעט סײלּפ גניוורױא ןיא *טלצוװ רענעי

 .10 צעד .'קוּבד, סיקסנַא ןיא *המיבה, יד 9

 *ירפ ןעגעג יורפ , ןיא רעילַאװ עינעשזד םַאדַאמ

 רעטַאעהט }7 יַאמ .רעטַאצט וינעװע דנָאקעס ןיא

 ײנעמ, 17 טּפעס .("-ץנירּפ טנעדוטס,) ןעציטָאנ

 .רעטַאעט.טסנוק ס'ץרַאװש ןיא *קַאװיּפס לעד

 ףיש ַא,) צסעיּפ עײג ס'װָאניאערװעי ;{28 צצד

 ,רעטַאעהט סײלּפ גניװריוא ןיא ("םיקידצ טימ
 :עט לַאנָאשעג ןיא עטערעּפָא עַײנ יד ;21 טּפעס
 עַײנ ַא 3 צעד ."עּבעיל ןופ ןעטרָאג ןיא , .רעטַא
 .("ּפַאש ,} רעטַאעט סַײלּפ גניוורלוא ןיא טסציּפ
 ףעטַאעט סליּבעג ןיא עסעיּפ עײנ יד ;7 צעד
 ןיא עמַארדָאלעמ "סלעװ רעד ןופ יורפ יד/)
 המלש ןופ עעדיא ,ליּבעג סקַאמ ןופ ןעטקצ רעיפ
 ןיא ןָאיס רעײנ רעד ן22 טּפעס .(גרעּבנײטש
 ןעסעיּפ עײנ יד ןופ ירד .רעטַאעט ןעשידיא
 ,14 טּפעס .ןערָאװעג טריפעגפיוא ןעניײז עכלעוו
 םעַײנ סע'ץרַאװש ןיא עסעיּפ עטשרע יד 6
 ,"טָאּבעג עטנהעצ סָאד , ס'ןעדַאפרלָאג .רעטַאעט
 .רעגַײטש ?ןעשיטסירוטופ, ַא ףױא טכַאמעגרעּביא
 ּפַא :?ןוגנ סניּבר} ןיא ןָאקיּפ ילַאמ }19 װָאנ
 ן4165--415 = | 516

 .יּפשעג "ןעשבעמ ענעסעגרעפ}, .ַא ,רעילַאװַאק
 ,24 טקָא לּבט"דיי .רעטַאעט ןָאיּפמַא ם'ניא טלע

 ן41641

 טצטילַאצר ןרעװ לָאז סנ רעד .חספ ,ןַאלּפַאק

 ןּבעל"נ .("המיּבה , רעד ןגעװ רעטרעװ עכעלטעק

 :רע סחמצ ;30 ּפַא .ךָאװ המיּבה רעד ךָאנ ;4 ּפַא

 ן4107--41651 ,25 ּפַא .ילפסױרַא רעטש

 :ָארטש סַאדַאמ ןופ טירטפױא רעד .מ ,ץטַאק

 "רַאפ,) דליּב סנעּבעל ַא סרעטכיר הׂשמ ןיא רעמ

 ןיא 'ם"ה רעד ןופ ןעפױלטנַא ךאלדײמ סָאװ
 יד ;6 טקָא טלעװ"דיי .(רעטַאעט טירטס שטרַא

 דובּכל *סלעמצל:ינוק ייװצ יד, ןופ גנורהיפפיוא

 *עגּפָא .רעטַאעט שידיא טרעדנוהרהָאי ןעּבלַאה ַא

 .ָאקעד ַא ךרוד גנורּפשרהוא |ןיִא ?| ןא טשירפ

 ןעליּפש ןעװיטַארָאקעד ןוא גנוטַאטשסױא עוװיטַאר

 ףלָאדור 27 יַאמ .עּפורט רעטַאעט טסנוק ןופ

 רעד , עידעגַארט ס'װעיערדנַא ןיא יקסוװַאלסַאז

 וצ טלעיּפשעג} רעטַאעט שטרַא ןיא *קנַאדעג

 ,10 צעד .(עקירעמַא ןיא טירטפיוא ןעטשרע ןייז
 ן4170--41651

 זיא סָאה שנעמ רעד .קּתֹצי ,ןַאסלענעצַאק
 רעקיטש ן29 ּפַא לּבט'ָאל .קוֿבד םעד ןיא ןײרַא
 .0 ּפַא לּבפ"נ ,"קוּבד  סװָאגנַאטכַאװ ןופ ביל

41711--3178} 

 טנעמונָאמ ַא "קובד, .ר"ד .א ,קינלַארָאק
 4175 .18 צצד גָאט .(המיּבה רעד ןעגעװל

 המּבה ןופ טריפעגסא *קוּבדה, .1 ,סוינילרַאק
 =ללָאג "דומחת אל, ;4 ,9 ץרעמ מָאמ ,רעטַאעט
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 *םלוגה , סקיװײל .ה ;22 טקָא .ט"קיוװ ,ליּפש-ןעדַאּפ

 .ישטטָאװָאנ , רעטַאעט ןיא המיּבה ןופ טריפעגפיוא

 .טקיװ .דנַאל ןעדלָאג ןיא :טַאּפ בקעי ;12 ץרעמ

 ן3177--4174| .81 צעד .װָאקרוט .ז :ישזער

 .ַאעט ןשידיא םעיײנ ןיא *גנוי ספרָאד רעד , .טיק

 .ייב ןיא "קוּבד רעד , ערעימערּפ ;20 צעד מירפ ,רעט

 ;20 צעד .יקסווערָאמ ,א ישזער .רעטַאעט ןשידיא םע

 ,רעטַאעט ןשידיא םעַײנ ןיא "סוּכוד רעד , *מערּפ יד

 "שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד ,-- ערעימצרּפ 17 װָאנ

 ן3151--41151 ,2 צעד ,רעטַאעט ןשידיא ןיא

 ...טליּפשעצ ךיז טָאה "ןויטּבמס, רעד ,מ ,סי:ּפיק

 =ָאק "רעטסצווש ַא ןופ ןּברק ַא, 120 גױא טנײה

 =בימַאק ןיא ןיּביל .ז ןופ ןעטקַא 4 ןיא עידעמ

 יד רעּביא ריצַאּפש ַא ;11 ינוי ,.רעטַאצט ס'יקס

 ןעשידיא ןיא ןָאזעס עקרעגוא רעד .1) ןערעטַאעט

 רָאטקַאדער, .11/ .רעלדַא סוילוי .11 .רעטַאצט
 ס'מחנמ וצ קיומ סגרעּבסָאלש .ןֵׁש .*עקשטַאק

 ;15 גױא .(רָאכ רענעמ סרואינש ןיא 'ַאקנַאה;

 .29 ווָאנ ."ןויטּבמס, ןרעּביא ריצַאּפש ַא

 ן4158--41521

 עטצרעּפָא סנעדַאפדלָאג ,8 .ה ,םיוּבנעש ריק

 :פיוא ?ןירעכַאמפושּכ , יד) רעטַאעט דרעדנעטס ןיא

 95 װָאנ שז'דיי .(סרעדנעלָאה יד ןופ טריכעג

 ן28 טּפעס .ןעגנולעטשרָאּפ רעטַאעט רעקרָאי-וינ 9

 ?עדלָאג רעד ,) דרעדנעטס ןיא רעטַאעט טלעיּפש'מ

 .יפפיוא עכײרגלָאפרע ןַא ;19 טקָא .("ךודש רענ

 ןיא "ןוגנ סניּבר םעד,) ןוגנ סניּבר ןופ גנור

 עיצַאטוּפצר ַא ;25 טּפעס ,(רעטַאעט "דרעדנצטס ,

 :יפפיוא סרעדנעלָאה ןעגעװ .ךיז רַאפ טדער סָאװ

 "לעדײמ רענײגיצ סָאד , עטערעּפָא רעד ןופ גנור

 ?סעמַאמפיטש , ;21 צעד .רעטַאצט דרעדנעטס ןיא

 ן4191--4156) .26 טקָא .(רעטַאעט דרעדנעטס ןיא

 ינעשזד ןוא ליּבעג סקַאמ .בקעי ,םיוּבנעשריק

 17 ינוי שז"די .עסעיּפ רעײנ ַא ןיא ןַײטשדלָאג

 ןיא ירעפיטש עשילַאקיזומ ַא "קיזמ רעניילק רעד,

 יד, {12 טּפעס טז ָאמ .רעטַאצט וינעוװע דנָאקעס

 טימ ןעטקַא ַײװצ ןיא עטערעּפָא ."קיזומ ןופ טּפַארק

 .22 טּפצס .ןיװעל .ח ןופ גָאליּפע ןוא גָאלָארּכ
 ן4194--4193)

 רעטַאעט-סקלָאפ ןשידײ ןופ גנונעפע יד .ס--ק
 ן3195) .0 ּבעפ גָאט"ליװ .,(יקסווָאּפיל םוחנ ןופ)

 יד) ןרעטַאעט יד רעּביא ריצַאּפש 8 ,ּב ,ס--ק

 חכ קעיצַאטיצצר ,"לעזַאזַא , ןופ םַארגָארּכ שטרעכ

 3191 ..17 צעד מָאמ .(רעצעזטפירש ּבײל

 .9 ןויטּבמס ,עניּב ןײלק רעזנוא ןופ .י ,רענעק
 יי .40 טלעװ"ּברַא

 עט10, סָאד רעדָא "דומחת אל, .ל ,רענסע
 .רעסעּברַאפ רעד ןעגעװ קילּברעּביא ןַא .'טָאּבעג

 צצד לּבט"דיי .גנורהיפּביוא רעטצריקרַאפ ןוא רעט

 *עט סַײלּפ גניורױא ןיא "טלעװ רענעי ןופ, 19

 :עט סַײלּפ גניוװרױא ןיא -ּפַאש , ;14 װָאנ .רעטַא

 .ישזער ,םיקידצ טימ ףיש יד ;12 צעד .רעטַא

 ןיא ווָאניאערװעי ןוא ימצ ןּב בקעי ןופ טריס

 14201--4195 ,3 טקָא .רעטַאעט טסנוק .לּפ גניווריוא

 עידעמָאק "סעטַאר ףױא ּבײװ ַא, :1 ,ןײמַארק

 יעט סיקסנימַאק ןיא ,טאדאּב .א ןופ ןטקַא .4 ןיא

 ן3503| ,23 ילוי טצ"פ ,רעטַא

 4 ןיא עטערעּפָא *ןירענַאקירעמַא יד, ..,38

 עגיה יד ךרוד טריפעגפיוא ,רָאש .א ןופ ןטקַא

 .יפ .י ןופ ישזער רעד רעטנוא ןטפערק:רעּבָאהּביל

 רעקסיװָאקלָאװ .*עינָאלָאּפ, רעטַאעט ןיא רעש

 {3502| ,11 ןּבעל

 טיאּכָא ַא 'עּבעיל דיַאניטסעלַאּפ , .סוקיטירק

 ןעיליל .א ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןעטקַא 9 ןיא עט

 ףצזָאי ןופ רעטַאצהט ןָאיליװַאּפ ןיא טרהיפעגּפיוא

 3501 .17 ילוי נגָאל טײצ .רעלסעק

 יטָאנ סעטערעּפָא *ערעזנוא, .ל ,לָאטשירק
 ס'רעלסעק ןיא *קױמ םעניילק םעד/ ןעגעװ ןעצ

 :ָאשענ ןיא *ץניְרּפ טנעדוטס םעד, ןוא רעטַאעט

 עשיזעניכ, יד ;3 טש"ּברַא"רפ .+רעטַאעט לַאנ

 דַײרק רעד,} רעטַאצט טסנוק ןשידיא ןיא *עסעיּפ

 ;ןרעּפלַאה .ל .מ ןופ שידיא ;דנוּבַאלק ןופ ?לקריצ

 סירָאמ ןוכ ישזער ;ָאקשָאפ ןופ סעיצַארַאקעד

 .ליּפש--"טָאקַאידָאמ, עּביל יד ;14 .ףץרַאװש

 :ַאעט ןעטענָאירַאמ ןעשידיא ןעטשרע, םעד ןעגעוו

 טורקדליש ןיא *עטּבילעג עטצעל יד, 116 ."רעט

 .לּכ גניווריױא ןיא טלצװ רענצי ןופ ;22 .רעטַאעט

 ןיא "העיסנ ס'קידצ םעד, 5 .רעטַאעט:טסנוק

 ןעטקַא 4 ןיא "עקייּב עשידיסח, ַא ,רעטַאעט טסניק

 .ָאקעד ,ץרַאװש סירָאמ :ישזער ,רעלקעס .ה ןופ

 ןיא טָאּבעג עטנעצ סָאד ;18 .ָאקשָאפ ,י סעיצַאר

 גניװריא יא "ּפַאש, }9 ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא

 ןוא ָאד *סעמַאמפיטש, ;11 .רעטַאצט טסנוק ,לּפ

 סע'שטיװָאנַאמלַאק .הָק טרָאד "סעמַאמּכיטש,

 476)כ



 לֹּכָאה ןיא ןַאמרעג ַאשימ ןוּכ טריפעגפיוא עסעיּפ

 ןיא גרעּבנידלָאג לעומעס ןוא רעטַאעט ןָאסניק

 "םיקידצ טימ ףיש יד, ;6 .רעטַאעט לַאנָאשעג

 .2 .רעטַאצט טסנוק .לּפ גניווריוא ןיא
(4905--14514 

 ייװ טָאה ליּבעג סקַאמ .רָאטקָאד .ר ,רעמערק

 ינעשזד) ןָאזעס ןעצנַאג ַא רַאפ עסעיפ ַא רעד

 ןופ ױרפ יד, עלָאר לוטיט רעד ןיא ןַײטשדלָאג
 רעטַאצט טקַאּפעג ַא ןענײװ טכַאמ ?טלצװ רעד

 -רָאפ רעדצי יב ןעיורפ ןוא רענעמ רעטנזיוט ןוכ

 1315 .17 טּפעס שז"ָאמ .(גנולעטש

 ןיא "דליּבסנעּבעל, ַא) *טלהָאצ סָאװ ױרפ ַא, ,ר

 .ַאֹּפ ןיא טרהיפעגפיוא ,וָאמוַאנ ןופ ןעטקַא רעיפ

 ן4515) ,13 גַאי נָאל טַײצ ,(רעטַאעהט ןָאיליװ

 עגידלעקַאטקעּפס "טױט םוצ ץנַאט רעד , .י .ר

 *ַאישַאנ טנעמונָאמ ןיא טרהיפעגפיוא ,עמַארדָאלעמ

 ,לָארטּפױה רעד ןיא ןעהָאק ילַאמ טימ לַאנ

 ןפשעז| .21 צעד דָא"דענעק

 ןיא טליּפשעג "קצלפ רעצרַאװש רעד, .ש .ר
 .2 ןּבעל ןוא טסנוק .ענליװ ןיא רעטַאעט:סקלָאפ
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 *לעקניװ ןעכרָאװרַאפ ַא, .י ,שסיװָאניּבַאר

 ,ןַײּבשריה ץרּפ ןופ ןעסקַא רעיפ ןיא עידעמָאק

 ;15 נַאי דָא"דענעק .לַאנָאישַאנ טנעמונָאמ ןיא

 השנמ ןופ טריפצגפיוא "רענידרַאֿפ רעסיורג רעד

 .רעטַאעט לַאנָאשַאנ טנעמונַאמ ןיא קינלוקס

 רעד חוּכמ} תולּכ רעיפ יד ;2 ינוי דָא"דענעק

 14 טּפעס ,(רעטַאעט ןעשידיא ןיא צרעימערּפ

 ןופ ןעטקַא 4 ןיא עמַארד 'עּבעיל ןופ סנעטָאש,

 טימ רעטַאצט לַאנָאשַאנ טנעמונָאמ ןיא ןיּביל ,ז

 יד ןיא רעלדַא עיליס ןוא גרעּבנידלָאג לצומצס
 ן3229--4919| .20 יַאמ .ןעלַאר טּפױה

 עײנ ַא ןיא עּפורט רענליװ יד ,ללה ,ףָאגָאר
 װרָאפ .רעלימ יאול ןופ *ץרַאה ַא ןהָא  .עסעיּפ

 3531 .29 טקָא

 :לַאּב יװ טדעטש עכלעזַא ןיא ,סַאיטַאמ ,זואר

 רוטלוק רעשידיא ַא רעטַאעט שידיא זיא רָאמִיט -
 עט ילַאפ ס'רָאש השמ ןיא טסַאג וצ} רצגצרט

 .25 טּפעס טלעװ"דיי .{רָאמיטלַאּב ןיא רעטַא
 ן4254)

 ןוא עּביל, .רעטַאעט ןעשידוי ןופ .י ,ןיקנאר
 .ןַאמזַאה ןופ ןעטקַא 4 ןיא  ַאמַארד ?קיטָארע

 ,ג1 צצד לּבפ"נ

 אֶל *טקיװ, ןיא "ףלעװ יד, .י ,טרָאּפָאּפַאר
 ן3226) .20 װָאנ גָאט"ליװ .(עשרַאװ ןופ ווירּב

 {3325ו

 ,"דיי .רעטַאצט דרעדנצעטס ןיא ןוגנ סניּבר םעד

 = ,22 טּפעס שז

 ןוכ "דיא רעגיּביא רעד, .םחנמ ,ווָאלַאּביר

 ןוכ רעדנואװ סָאד ;45 קלָאפ"דיי ."המיּבה, רעד

 ןיא טירטפױא ןעטשרע רהיא וצ} *המיּבה, רעד

 ן3229--4953) .46 .+ַאקירעמַא

 3301 ןַו פַאּב ."המיּבה, .י ,וָאטיר

 .םקונ ךיז זיא סָאװ ,טַײקרַאּבקנַאדמוא ,ז ,ןעזייר

 :ַאזַא, 116 ּפַא גָאט"ליװ .'המיּבה, ןיא *קוּבדה

 ןיא ?לוּבמה  .גנוקצלּפטנַא יד ;26 טּפעס ,"לעז

 ןשידיי ןיא "רעטָאפ , רעד {29 ּפַא ."המיּבה , רעד

 רעטַאעט ןשידי ןופ ;18 װָאנ ,רעטָאצטסקלָאפ

 בעפ .(שטיוװָאקרעּב .ד .י ןופ "רױח עלעקשָאמ,}

 טּפעס .?לצזַאזַא,, ןוכ םַארגָארּפ עטײװצ יד ;{כ

 =ַאעט=סקלָאפ ןשידײ ןיא *עמַאד:ןעילעמַאק ג 9

 =ַאעטסקלָאּפ ןשידײ ןיא ריּפסקעש ;21 יַאמ .רעט

 |4235--3281} .29 װָאנ .רעט

 ןעדרַאג ןיא צסעיּפ עײנ יד ,ס ,גרעּבסנעגער

 רעגײטַאל ַא ויא *הלּכ צנירג, יד .רעטַאצט

 :"ךי .גַאלשרעטנוא ןעדַאֿדלָאג ַא טימ עסעיּפ

 =רַאג ןיא *טנײה ןופ הללק יד, {3 טקָא טלעװ

 רעטַאצט רעד--'צקײש , 112 צעד  .רעטַאעט ןעד

 =ַאעט רעשידיא רעד ןופ עדנעגעל יד .רעקיטירק

 =מהירַאּביטלעװ רעד ,טסעג סירָאמ :טלעװ-רעט

 רבה רעקילָאמַא ןײז ןוא רָאטקעריד-רעטַאעט רעט

 ןעשידיא ן'רעּביא *טגינעק, רעכלעװ ,?עקייש ,

 ן3211--4389) .25 יַאמ ,רָעטַאצט

 ײרד ןיא עמַארד ַא .תולג .ךֹורְּב ,יקציװַאכער

 .ַאעט ןיא טריפעגכרוד ,ןָאזרעּפלַא .מ ןופ ןטקא

 =ַאז ,ר ןופ גנוטַײל רעד רעטנוא 'לַאצדיא ,, רעט

 |3232| .} טקָא עסערּפ .יקסװַאלס

 עקשָאמ, ןופ גגוריפפיוא עכײרגלָאפרע יד ,ג .ש

 27 ילוי טצ"דיי .רעטַאצט ןעשידיא ןיא "ריזה

 ?רָאיסלעסקע ,, רעטַאעט ןיא *קױמ רעניײלק רעד,

 .דנַאה .י .רעקימָאק-ףוּב ןופ דנעװָא-ןערהעצ םוצ

 ימעדָאקינ ַאירָאד ןופ "לעטשצר , ;25 װָאנ .סופ

 תיחּת, 18 טּפעס .?רָאיסלעסקע, רעטַאעט ןיא

 .?רָאיסלעסקצ , רעטַאעט ןיא יָאטסלָאט ןופ *םיתמה
 |4348--4243) ,20 גױא

0 



 ןיא "דומחת אל, סנעדַאפדלָאג ,ר"ד .י ,יקצַצש

 {4237| .0 פא .רעטַאעט:טסנוק ןשידיא

 ;11 ינוי לבפ"נ ."לצזַאז;, .א ,לעגניצפרַאש
 .) ּפַא ."ַאמיּבַאה , 12 ילי .?לצזַאזַא, ןיא

 ן1550--494

 להָאװמױּב .ל ןּופ *ןמלא רענעױרטש , .ץ --ווש
 ="דַאר ."יצשָאטיַאמזָאר , רעטַאעט ןיא טריפעגסיוא
 4251 ,25 ןּבעל

 גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ײּב ,לעשנַא ,רוש
 =ָאמ יװ ;17 צעד טלעװ'ד" ."המיּבה, רעד ןופ

 ןעשידיא םעײנ םעד טנעפעעג טָאה ץרַאװש סיר

 ,קיטש סָאד ,טסעג יד ,רעטַאעט רעד .רעטַאעט

 ןוא גנורהיפפױא יד ,טלעיּפשעג טָאה ןעמ סָאװ

 ן3293--4958 ,29 װָאנ ,עמהַאנּפױא יד

 :לעסקע, רעטַאעט ןיא "העונצ יד הנשושחז

 רעד רעטנוא טריפעגפױא טפַאשרעטסיימ *רָאיס

 ןוא םױּבלעּפע .ה טסיטרַא ןעטּבַאגַאּב ןופ ישזער

 גױא טצ די ,גרעּבכָאה יכדרמ 'ה עיצקעריד קיזומ
9 41 

 ?עקניה , ,ןליּפשטסַאג סרעלדַא סוילוי ,ןייטש---

 {45551 .19 קעװיָאל ."ןַאמ

 ןיא ןײרַא קרָאייינ ןיא ןעניז "סעמַאמפיטש;ץ

 ענַײא ,ליװזנָארּב ףױא עסעיּפ ןײא) עדָאמ רעד

 .(ףינעװע דנָאקעס ףױא ענײא ןוא ,םעלרַאה ןיא

 1 .15 טקָא װרָאּפ

 םףױא עיצַאוטקַא ס'ןירעּפלַאה ָאעל .ל םיג ןיש

 .8 טּפצס טצ'דיי .ענהיּב רעשידיי רעגיה רעד
4571 

 5 ןיא עידעמָאק *עקשטַאק רָאטקַאדער, 1

 יַאקס} ןיא טריפעגפיוא ,ןַײטשכָאה .ל ןופ ןטקַא

 ן4355| ,25 ילוי טצ"פ ,"ַאל

 "םלוג רעד .ב ,רענפעש

 .10 ץרעמ טצ"פ ."המיּבה ,

 ןופ טריפעגפיוא
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 ןופ םויס ןפיוא *ַאצמָאלַאס, .ריאמ ,רעּברַאּפש

 {35601 ,ן ןּבעל ןוא טסנוק .רַאנימעס-רערעל 'דיי

 יד ַאּב (ןיײטשנרעּב .ה |ןופ}} לארשי .ה ,ץ"ש

 45611 .212 רעשט טציּברַא ,רענליוו

 יד "לצזַאזַא ;10 גױא ןּבעל"נ .לצזַאזַא, .8

 םַארגָארּפ עטירד ;22 גױא ,סַארגָארּפ עטײװצ

 רעטסומ רענײלק רעד ;1 טּפעס ."לצזַאזַא, ןופ

 טּפעס .("לצזַאזַא, ןופ רָאפּפָא ןכָאנ} רעטַאעט
:6 4261 --4265} 

 9 ןיא עקטערעּכָא *עּביל רעזַאקװַאק יד, --

 רעדנרילָארטסַאג רעד ךרוד טריפעגפיוא ןטקַא

 ןיטערעּבוס רעטסואווַאּב רעד טימ עּפורט רעשידיי

 {4266) .29 טש'לָאּפ .שארּב גרעּבליז דבכוי ||

 רוטארעטיל 8
 עשילגנע 82-- ,רוטַארעטיל רענײמעגלַא רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג 9

 839.82--- .עשינעד 830,81 -- ,עשידעווש 8397 --- .עשטייד 83-- ,רוטַארעטיל
 88-- .עשינַאּפש 86--- .עשינעילַאטיא 85--- .עשיזיוצנַארפ 84--- .עשיגעוורָאנ

 891.71 == .עשיסרעּפטלַא 891,51 -- .עשידניא 891.4-- .(עשיסַאלק) עשיכירג
 =ױּפ 801,895 -- .עשיניַארקוא 891.79 -- ,עשיסורסייוו 891,72 -- .עשיסור

 רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג 892.409--..עשיאערּבעה 892.4--.עשיל

 892,49,09 -- ,רוטַארעטיל עשידיי 892.49--.רוטַארעטיל רעשיאערבעה

 םַארַא 892.7---.רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג

 .עשיטּפיגע 803.1--רוטַארעטיל עשיּב

 .עשינַאידניא 897 --.עשינַאּפַאי 895.6---.עשיזעניכ 895,1 .עשיניפ

 ןופ קיטירק ןוא עטכישעג 9
 רוטַארעטיל רענײמעגלַא רעד

 יעּפָארײא בירעמ יד ןופ עטכישעג .ּפ ןַאגָאק

 ,דגַאּב }! .ןרעּפלײה .פ שידי ,ןרוטַארעטיל עשיא

 .רעטעלּב ערעדנוזַאּב ףיוא ןטצרטרָאּפ ליפ טימ

 :עליה} ,1924 .ןיקצעלק :ענליוװ .עגַאלפױא עט2

 ן45671 .40 ז 3600 6

 .ךילרע .א שידי ,יָאטסלָאט .ןעמָאר ,ןַאלָאר

 ? וד8 2



 ז 236 .ּברַאפדלָאג .ש : עשרַאװ

 ן3} .119 לּב"טיל ,טרָאּפָאּפַאר ,י

* 

 .מַאה טונק ןפ ןעגנוצעזרעּביא עשידיא ,ר .א

 רעדַאנַאק סעסיאול רעלקניס .קרעװ עטצצל ס'נוס

 |3269) .93 ינוי שז"דיי .("ּפערטנעמ,) ןַאמָאר

 ןופ ןעכַאמ סעקיװעטלָאּב .ר ,שטיװָאמַארּבַא

 יָאמיה יד .רוטַארעטיל רעיײז ןיא קזוח ןַײלַא ךיז

 ,דנַאלסור-טעיװָאס ןיא ןעגנולהעצרע צעשיטסיר

 ןעטסואװַאּב םעד ןופ ךעלהשעמ עשימָאק ירד

 .26 גױא װרָאפ .װָאיריזָאק רעּבַײרש ןעשיפוב
 ן32701

 ןעטמירַאּבטלעװ ןטימ ךערּפשעג ַא .ר"ד .ץיבוא

 .90 טקָא גָאט .רָאגַאט טַאנַארדניּבַאר רעטכיד
4711 

 9 לּב"טיל .ךי ןגעװ ָאקסַאלּב ,סעינַאּביא
 4721 .96--94 ח

 ןַײז וצ} דוי רעד ענַײה .י ,דלַאװּנעכיײא

 טעּברַא"אפ ,3 ץרעמ לּבפ*נ .(טײצרהָאי ןעטס70

 .ע 'זרעּביא .ןירעזעל ןיײז ןוא ןַאמָאר רעד 1

 ן4274- 3311 .6 גױא לּבּכ"נ ,ןַאמדרָאנ

 יקרָאג ױזַא יװ ןעטקַאפ עײנ .דוד ,ןרָאּהנײא

 ן5751 .25 ּפַא װרָאפ .רעּבײרש ַא ןערָאװעג זיא

 ,"זירַאּפ .ןעּבעל סליװגנַאז ןופ ןעדָאזיּפצ עגינייא

 61 .11 גױא טנײה

 רעסױרג רעד--שטיװעקצימ ,לװ ,א ,ןירעּפלַא

 ןגעװ רערַאפ דָאלק ;24 ינוי מירפ .טנײרפ ןדיא

 =יל רעשזױצנַארפ רעד ןיא *עדָאמ רעשידַײ , רעד

 .(רעלטסניק םעד טימ ךערּפשעג ַא} רוטַארעט

 ן4275--771?4 .125 לּב"טיל

 לּב"טיל .רעטומ ןײז ןוא דינַאעל ,װעיערדנַא-

 3379 .191--190 יז 3

 טּפעס טצ"די .ןײטשנרעּב ירנעה ,8 ,ןיטוינַא

 ןיא רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא !עדיא ;3 !

 ן5 טּפעס טנייה/זירַאּפ .רהָאי םענעגנַאגרַאפ םעד

 דלַאװ רעד, :ָארעּב ירנעה) ןעציטָאנ ;עשירַארעטיל

 זױלּב ,, ;ןַארָאמ לָצֹּפ ."רעלּפמעט םענעגנַאהצג ןּופ

 סָאװ דיא רעד, קיש רוטרַצ ;19 גױא .("דרע

 ן3555--4250| ,19 גױא .(שיזױצנַארּפ ןיא) =טכַאל

 .יא.שיסור ןוכ עידעגַארט יד .ה ,ןיצקַא

 יַנוי מירפ .לָאּבָאס ײרדנַא רעלעטשטפירש ןשיד
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 אל רעלעטשטפירש צשילּפ ײװצ .םֹולש ,שַא
 .(טנָאמײר ןוא יקסמָארעשז) {קיטסירעטקַאּפַאכ

 ןופ גינעק רעד, ;10 נַאי װרָאפ ,13 נַאי טנייה

 ,21 גױא {ןליװגנַאז לארשי ןגצװ} ."סרערָאּנש יד

 ן4256--42551,20 גיוא טנייה ,0 גיוא טנײה"זירַאּפ

 ןַיז ,תונואג ןייז--ןָאריַאּב .מ ,שטיװָארעשַא

 װרָאפ .ןעלַאדנַאקס ןוא סעּביל צנײז ,תצגושמ

 :ןעילימַאּפ רעכילקילגמוא ס'ןָאריַאּב ;21 ץרעמ

 עײנ ;4 ּפַא .ףוס רעגירעױרט ןַײז ןוא ןעּבעל

 טַאװירּפ סיָאטסלָאט ןוכ ןעטְקַאפ צטנַאסערעטניא

 .צװק עַײנ ענעדײשרַאפ ןוּכ ןעמונעגסױרַא) ןעּבעל

 .עג טָאה רע סָאװ ,ךוּב-עגַאט ןײז ןוּכ ןוא ןעל

 טצ"פ ,4 ילוי .(קירוצ רהָאי 73 טימ ןעּבירש

 רוטרַא ןופ טלַאהניא רעצרוק ;{29 ,23 ילוי

 ינוי וורָאפ .?סירטיּב , ןַאמָאר ןעטצעל סרעלצינש
7, 43571- 1290 

 : ,םשרג ,רעדַאּב
 .עשז) דנײרפ רעטײּברַא ןוא טָאירפַאּפ ןעשילױּפ

 נַאי לּבט"דַײ .(דויטע רעשירַארעטיל} (יקסמָאר

 ןעסױרג ַא ןופ רבק ןפױא

0. 33911} 

 סָאװ ,רעטכיד רעד .בקעי .,יקסנַאשַאטַאּב

 ןגעװ} .(תונורכזק םודס ןיא יװ טּבעלעג טָאה

 עסערּפ ןונַאיצמענ רעטכיד ןשידיי:שינעמור

 {83591| .1 גױא

 .112 לּב"טיל .דָארּב סקַאמ ײּב ךֹוזַאֹּב ַא

459 

 ןופ ליּבוי ןקירָאי-קיצכעז םעד וצ .מ ,לַאקַאב

 ן32595) ,99--21 יז } פױא .דנַאלָאר ןיצמָאר

 ירנַא ,סויּברַאּב

 .9 גױא

 מירפ .ליװגנַאז ?8ּרשי ןגעוו
3294 

 .לָאװער רעלטסניק רענַאקירעמַא .1 ,דלַאּווַּכֹוּב
 רעד ןוא עיסימ יד) ןַאפ רעײנ ַא רעטנוא ןריט

 ןינ , לַאנרושז ןלַאקידַאר םעיײנ םעד ןופ טלַאהניא

 .ושזרוּב עשרעגצנ יד ;13 ינוי יירפ ,("סעסעמ

 ס'טיאװ רעטלָאװ) ןַאמָאר ַא ןיא טלגיּפשעגּפָא עיזַא
 ן3296--4395| .27 יַנוי ,("טיאלפ

 װעל ףַארג ןופ געט עטצעל יד .ווָאקַאגלוּב
 .(.ר .ד ןוא ,ג .ל ןוכ טצצזרעּביא) יָאטסלָאט

 ןיפ} .16 ּבעפ לּב"זירַאּכ

 = ו7פיל



 5951 .130 לּב"טיל ,יקסװָארדנַאּב-- ןעדַאק ייּב

 -עג טָאה יקסװעשיּבישּפ ױזַא יװ ,לואש ,םולּב

 גַאי טנײה .הלּבק ןוא שיאערּבעה רימ ייּב טנרעל

 {42991 .14 נַאי סקע"דַײ .22 ,}

 רעכיּב טימ טמירַאּב זיא ח .ל ,דלעפנעמולּב

 *30 םעד טרעײפ ךירקנַארפ) סעּביל ערהיא ןוא

 ילוי גָאט .(ןַאס שזרָאשז ןופ טײצרהָאי ןעגירהעי

 ןיא עינַאמָאװיװשז א רוטַארעטיל עשידיא 3

 .ןזײרּפ עשירַארעטיל ;25 צעד טצ*דיי .ךיײרקנַארפ

 ארבס ַא .רעדניק עניײז ןוא ןַאסַאּפָאמ ;17 לוק

 גָאט .דניק שידיא ַא ןעװעג זיא רעטומ ןייז זַא

 םעַײנ ַא ןעגעװ) *יגעּפ רעּביל ןײמ, ;13 װָאנ

 .(ָארַאט םָארעשז ןוא .שז רעדירּב יד ןוכ ןַאמָאר

 צכַײר יד יּב בר ןַײנ ;3 טּפעס טצ"דַײ ,23 ילוי

 ןופ ןעּבעל ןעשידיא ןופ ןַאמָאר רעשיזיוצ נַארּפ ַא)

 ןגמָאר ,"ימענ, 123 גױא גָאט .(לצומַאס רעיּפ

 ,12 װָאנ מָאמ ,לַאװַאשז ןַאשז יליל יױרּכ ןופ

 |4306--4500| ,21 צעד טלעװ"דיי

 עיפלעדַאליפ סָאמ עלָאר עסױרג יד .?אדשי ןּב
 :ַאּב ליװגנַאז לצַארזיא ןעכַאמ ןיא טליּפשעג טָאה

 .7 גױא טלצװ"דיי- .גרוטַאמַארד סלַא טמהיר
 ן407

 .|| .טנָאמײר ןּוא יקסמָארעשז ,ד ,יקסווַאסעּב

 4501 .1 גַאי ןּבעלינ

 :פער) טייז 'רענעי , ףױא ,ןרהא ,ןַאמרעקעּב

 1 ןעגנוצָארּפש .("םלוג , סקניריעמ ןגעװ ןסקעל

 ןטנעמגַארפ} יקסװעיָאטסָאד חסונ ;43--29 ח

 .ה טּפעס עסערּפ .(םוידוטש ןרעסערג ןופ
4309--4310 

 -ָאי:קיצעּביז טוָאש דרַאהנרעּב .א ,ןייטשנרעּב

 .ײטרַאּפ רעטצּברַא יד רָאנ טרעײפ ײליּבוי ןקיר

 .ן42111 .1 גיוא מירפ

 .ליװגנַאז לארשי ר'ד ,װ ,רעמַאהלעקרעּב

 4515 ,14 דנַאל'אפ

 .רוטַארעטיל ןעגעװ ןעסצומש .י ,ןײטשנַארּב
 .7 בַאי עסערּפ .רוטַאטקיד-ןעסַאלק ןופ םעלק ןיא
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 ןַײז .ןַאמּפָאה רעּב דרַאכיר ,ןבואר ,ןיניײירּב

 טצ"פ ,5 ּבעפ לּבּפ"ג .ןעפַאש ןוא טײקכילנעזרעּפ

 {3511) 612 ּבצת

 .12 ץרעמ קלָאפ .יורפ סיקס |

 וצ} ןימאמ רעד ױזרָאנ ,ּבַא ,גרעּבדלָאג

 ן3515) .29 נַאי שז'ָאמ .(טײצרהָאי ןעטירד ןייז

 ,לעקניװ ןעשירַארעטיל ןוכ .צ ,ּב ,גרעּבדלָאג

 װעיערדנַא דינָאעל ןוא יקרָאג םיסקַאמ ןגעװ|}

 .20 טשי"ּברַא"רפ ן|גנוצעזרעּביא רעשילגנע ןיא
4311 

 יָאטסָאד ןקנַארק ןוכ עּביל יד .ש ,קילערָאג

 *װעיָאטסָאד ןופ תונורכז ךוּב רעײנ רעד .יקסוועי
71 

 152 לּב"טיל .ןַאלָאר ןעמָאר .םיסקַאמ ,יקרָאג

 {3515) .875--574 יז

 ןגעװ} .עידעגַארט עגיּבײא יד .ּב .י ,סֿפיג

 1191 .0 גױא לּבט"ָאל ןליװגנַאז לארשי

 לעטדעטש עשידיא עגילָאמַא סָאד .א ,ץנַאלג
 1786 1601 01 12600) ךוּב שילגנע ןֿא ןיא

 עג סָאד }7 ינוי גָאט ,(טצ !(ץמגגמ 62

 2ס/מ8מ06. טצ) ױרפ רעד ןיא עלופסינמייה

 +רָאיײװינ ַא ןעװ ;27 טּפעס .(666 8661

 ַא .שיגרעדליװ רעד ןיא קעװַא ךיז טזָאל רעק

 .(018מ6/8װ) סיאול רעלקניס ןופ ןַאמָאר רעײנ

 =ָאר רעײנ ַא .טײקנײש ןופ םולח רעד ;20 ינוי

 סטסַע1ומ'8 'ז'מוזיס6) ןַאמרעסַאװ ּבָאקַאי ןופ ןַאמ

 ןופ טײקגילַײװגנַאל יד ;18 ילי .(58

 4116 ?מס 5826 90ט29 הזה, סצ) םוטכַײר

 טלעג ,עּביל {25 ילוי ,(?, 5004160/ 04

 רענַאקירעמַא רעד ןופ ןַאמָאר ַא .טָארקנַאּב ןוא

 6 01006, טָצ רא86ם8מם) טלעװ:סענזיּב

 .ןעטלצװ ערעדנַא ןופ ןעשנעמ ;4 ּפַא (8

 ןיא טּבעלעג ןעּבָאה עכלעװ רעלטסניק עלַאינעג

 .ןעפַאשַאּב ןילַא ןעּבָאה ײז עכלעװ ןעטלעװ

 אזםיקס, 'תגס רשסע16 01 11118101ג טצ .42616)
 ,(014מ1015, 4:828512466 טצ 216 08

 .דעשזד ןוא קרַאיװנ ןופ תעגושמ יד ;138 ינוי
 ססטסע) ןעּבעל רענַאקירעמַא ןופ ןַאמָאר רעינ ַא

 ;11ילוי .(082:26 סע 6018611| לטסס8

 .(סירָאג .שט ןופ) ןַאמ?סענזיּב ַא ןופ המשנ יד

 -ָאר ַא--"רעּבַאּפ,) ןערהָאי ענערױלרַאפ ;31 יַאמ

 -ַאװ בקעי ןופ טײצ המחלמ רעד ךָאנ ןוכ ןַאמ

 -רעויר ףױא טירטס טיּפ ןופ ;12 ּפַא .(ןַאמרעס

 ןופ רָאמוה טרָאס רעײנ ַא .קירוצ ןוא וויירד דייס

 216מ061) ןעּבעל ןעשידיא רענַאקירעמַא םעד

 ןככ יבוי .(612:8862 טצ 08614 ?:/סטמנהמ

 .צינש רוטרַא ןעגעװ) עּבעיל רהיא ןוא יורפ ַא
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 ןַאמָאר ַא ן0 גױא .("עסירטַאעּב , צלעװָאנ ס'רעל

 17160408 01 11/,) זעּבעל רעקרָאינ ןופ

 ;17 יַאמ .(פשססמס} סצ !םוחמסי תבטֹוּפ

 "יּבוי ןעגירהצי גיצעּביז ןייז וצ) וָאש דרַאנרעּב
 ן4333--4390} .| גױא .(םואצל

 .טע .ןעדיא ןוצ אמיל סקילעפ .ס ,גרעּבזולג
 :ָאמוה רעסערייַא סָאנעוּב ןערעלוּפָאּפ ןעגעוו סָאװ
 = .8 טּפעס טצ"דיי ,טסיר

 רָאי 100) ָאקנַארּפ ןַאװיא ,ירוא ,ךילקילג
 א 609 לּב"טיל ,(טיוט ןייז ךָאנ

 .ַאּפש רעד ןיא ןעדיא .ָאטרעּבלַא ,װָאנושרעג
 ן4556| .9 טּפעס טצ"די .ךַארּפש רעשינ

 .טעל ןופ טמַאטשעג טָאה ליװגנַאז .מ ,ץרעג
 3571 ,13 טקָא שזיַאמ .דנַאל

 --רעטכיד ןעשידניא ןטימ סעומש ַא .מ ,,רג

 .16 גױא שז'דיי .ערָאגַאט טַאנַארדניבַאר ףָאסָאליפ
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 -"טיל .וָאש דרַאנרעּב רעתמא רעד .השמ ,סָארג

 -נוה, ןופ ןוסמַאה טונק ;786--783 יז 134 לּב

 יז 7 קוצ .("לעט;ּפַאק ןעטצעל, םֹוצ זיּב "רעג

 רעד ןיא טסײג רעשידיא רעד ;422--38

 טלעװ"די ,8 צעד טנײה .רוטַארעטיל רעשטייד
 ן3531--4839| ,27 צצד

 :טפירש רעד ליװגנַאז .ל ,י ,יקסנַאדילָאד
 ן1545| .4 גױא לּבט'דיי .ןָאזרעּפ יד ןוא רעלעטש

 .ולָאװער עלַאיצָאס ,ליװגנַאז לארשי .ָאענַאיד

 יַאּפ ,כ ץרעמ מירפ .עגַארפ ןדיא יד ןֹוא עיצ

 ן454 .28 ץרעמ לּבט'ָאל ,14 ץרעמ לּב"זיר

 .יקסנילָאװ שטיװָאװל םיִקַא .ּפיסַא ,וַאמיד

 |3544} .18 ילוי גָאט .ןעגנורענירע

 .נורענירע) ליװגנַאז לארשי ןופ טױט םוצ .ןיד
 טנײה"זירַאּפ .(רעבײרש ןשיזױצנַארפ ַא ןופ ןעֶנ
 ן354| :0 לוא

 ."ליו .יקסװָאץנַאי װַאלסעשט ייּב ךוזַאּב ַא .רעד
 3461 ,12 טקָא גָאט

 םוצ} ןהָאזּבָאקַאי דירפגי .ףסוי ,רעדנעלַאה

 צעד לּבט"נ .(שנעמ ןוא דוי ןעסיױרג ןופ טוט
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 שידיי ,ןפַאש ןייז ןוא ךיז ןגעװ טונק ,ןוסכַאה

 יא | / .ןפפ לּב"טיל ן--א .א

 -עװש) .ןהָאזפסוי רַאנגַאר .ּבַא .ח ,ץיוורוה

 ַאמלעס ;2 קלָאפ"די |רעטכיד רעשידיי:שיד

 .ןעװעל עטָאלרַאש,) ךוּב עטסעײנ ספצלרעגַאל

 3550 --4849) .197 לּב"טיל .("דלעש

 .ַארעטיל=ןענַאמָאר עשיזױצנַארפ עקיטנייה יד

 לּב"טיל .(םייהטראּפ סנעהָאק--ליוּפ טױל'} רוט
0. 4351 

 עמ ןעגיטנײה םוצ) ליװגנַאז .יבצ ,ןַאקשריה

 טּפעס גָאט .(לָאה יגענרַאק ןיא גניטימ לַאירָאמ
6 1859 } 

 ןופ .יקרָאג םיסקַאמ ײּב .סנַצרפ ,סנעלעה

 ן3355} ,126 לּב"טיל .לדײמ לטיג :שיזיוצנַארפ

 ײגרעס .גנַאגּפָא ןופ טעָאּפ רעד .רעײמ ,רעה

 9 ףמַאק .("סצמצ , ןופ טקורדעגרעּביא) ןינעסעי
43541} 

 רעטכעוו רעד לאירתּכ .ר"ד .מ ,ל ,טרעּברעה |

 :ושזד .יסראעל סופור ןופ ,תוישעמ ערעדנַא ןוא
 קלַאפ"ףיי .1923 ,יטעײסָאס ןָאשײקילּבָאּפ שיא
515 48581} 

 60 סנַאלָאר ןעמָאר וצָ} ןסיװעג סעּפָארײא .וװ

 .9 ,2 געשט טצ"ּברַא .{ןרעװ טלַא ןקירעי

 ן3351

 :עװָאס רעטמירַאּב רעד .ל ,יקסװַאלאטאוו
 -לדריוװקרעמ ןייז} ינדצּב ןַאימעד רעטכיד רעשיט

 -עינַאמ דוד ןופ שידיא ,(עטכישעג-סנּבעל עק

 ן+פ7} .27 צעד ירפ .שטיװ

 :רעס םענעמוקעגמוא םעד ןגעו .א ,יקסנַארָאװ
 5 ּפױא ,שטיװַארעשָא .מ :שידיא .,ןינעסעי יג

 ןצ} .47--80 *ז

 ןופ עירָאעט יד ןּוא קילג-ןשטנעמ .נ ,גינייוו

 -עג ןופ (*סטַאג,) עמַארד עטסעיינ יד'} סוטלַאמ

 {3359} .| טלעװ"ּברַא .(רעזייק גרָא

 רוהטרַא ןופ ךוּב רעַײנ ַא .ר"ד .8 ,ךיירנייוו
 .7 װָאנ וװרָאפ .?עלעװָאג םױרט ; ,רעלצינש

45601} 

 .טפירש ּרעד---וָאש דרַאנרעּב .י ,טרַאּבסייװ

 .(גָאטסטרוּבעג ןקירָאי:70 ןײז וצ} רעלעטש
 611 .1 סיינ

 + (ה1 2 :



 ןסילױּפ ןופ ײליּבי רעד .א ,וָאדַארגָאניװ
 ;142 לּב"זירַאּפ .יקסװַאלושז ישזעי רעטכיד

 ן4565--4:62) ,150 .שטיװעקצימ װַאלסידַאלװ

 .גנַאז לארשי ןוא םעה דחא .וװ ,ַאקרָאיװעיװ
 3564 } .127 לּב"זירַאּפ ,ליוו

 0 טּפעס ליװ טײצ .(ײליּבוי ןקירָאי-30 ןייז וצ}
 ן43651

 רעשידיא רעלופטנַאלַאט רעד .ז ,ףָארדנעװ

 +טסּבלעז ןעגנַאגַאּב זיא רעכלעװ ,רעלעטשטפירש

 רעּבײרש רעשיסור רעד ,לָאּבָאס ײרדנַא) דרָאמ

 ןעשיווצ ןעסקַאװעגסױא זיא רע .דיא רעשידיא ןוא

 װרָאפ .(ןעדיא וצ ןעגױצעג םיא טָאה'ס ןוא םיױג

 ןּבעל רעשיגַארט רעד ;14 טּפעס עסערּפ ,18 גױא

 ןשיסור-שידײ םעד ןופ טױט רעשיגַארט ןוא

 ,22 ילֹוי גָאט"ליװ .לָאּבָאס ײרדנַא רעלעטשטפירש
98 . 61--4367| 

 |3505} ,5 גױא גָאט"ליו .ליװגנַאז לארשי ,2

 ,2 גױא גָאט .ןעּברָאטשעג לארשי ,ליװגנַאז
 שז'דַײ ,2 גױא סלצװ'די ,143  ָאיר לּבװ"דיי

 ,2 גיוא לּבפ"נ , גױא שזיָאמ ,2 גיוא מָאמ ,3 גױא

 יפ גױא דָא'דענעק ,8 גױא מירפ ,9 גױא וורָאפ
14375--43691 

 =ירע ןַא .1897 ןיא ױדרָאנ סקַאמ .ר"ד .ּב ,וויז

 1579 ,19 גַאי מירפ .גנורעג

 ןגעװ} .רוטַארעטיל עטלױפעצ ַא .3 ,טרעּפליז
 ײרפ ןרוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רענרעדָאמ רעד
 {33501 .21 וָאנ

 וצ ןעכירטש} שטיװָארּפסַאק ןַאי ,ּב ,רעגניז

 |:35 .6 גױא טנײה .(קיטסירעטקַארַאכ ןייז

 רעד .עידעגַארט רענַאקירעמַא ןַא .א ,ןידלעז

 רענַאקירעמַא ןעטמהירַאּב םעד ןופ ןַאמָאר רעיינ

 .עגפױא טָאה סָאװ ,רעזיירד רָאדָאעט ,רעּבײרש

 .22 ּבעפ גָאט .דנַאל עצנַאג סָאד טרעדור
3851 

 יָאּפ ענײז ןוא ןושארה םדא .ג ,ץיוװַאקילעז
 ןופ טצעזרעּביא 2066 ;12 נַאי לּבט"די .ןעטע

 ןָאעל ןופ (םײהנעּפָא) "סד עדי רַעד,) שטײד

 .יטש רעד {22 טקָא .רָאמ ןיוװדע (רעגנַאװטכיײפ

 סקַאמ ןופ רעּפרעק רעד .ןעמוקעגנָא ץולח רַעל

 .לעּביּפ ןיא גָאטימ ךָאנ טנײה ןָא טמוק ױדרָאנ

 ן48:5- 4333) .4 יַאמ .דנַאל

 .עיִלימַאפ ןופ םעלּבָארּפ סָאד .ל ,יקצינטישז
 -ַארעטיל רעשיעּפָארײא רעקיטנײה רעד ןיא ןּבעל

 רש רעשידיי רעד --- ינבואר ;103 לּב"טיל .רוט

 .87 .ףדָארּב סקַאמ ןופ ןַאמָאר רעײנ ַאל
49861--4857| 

 .29--928  ּברַאפ ,ליװגנַאז לצַארזיא .ן ,ס
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 .װ ןגעװ} טלָאװער רעכַאלטימעג 5 ,ימלַאט

 ן4359) ,87--84 'ז 4 רעמַאה .(דרָאװדואװ ,ע

 עטכילטנפצרַאפ טינ עטנַאסערעטניא ,א ,ץַאט

 ן3599| .10 ץרעמ קלָאפ .ױדרָאנ סקַאמ ןופ ווירּב

 ןיא ןוא טנזױט, ןופ תוישעמ יד .ּב ,ןיּביוט

 ן38911 .17 טקָא װרָאפ .?טכַאנ

 ןײז וצ) ןַאלָאר ןעמָאר .עשֹוהי ,ןַאמעליט
 ן4592} 10 ּבעפ טנײה .+.גָאטסטרוּבעג ןעעט0

 טצָאּפ ַא ןופ טױט םעד ןגעװ .ןַאעל ,יקצַארט
 4951 ,99--51 'ז 7 רעדעפ .(ןינעסעי .ס)

 :נעה ךָאנ טײצרָאי ןטקיצעּבױ םוצ ,ד ,ינרַאשס

 {3294) .19 ּבעפ מירפ ,ענײה ךיר

 {43551 4 ) .ק 2

 ,ָאר) ןסיוװעג עשיאעּפָארײא סָאד .ש .א ,סירוי

 ,219 ,211 ,210 רעשט טצ'ּברַא .(ןַאלָאר ןעמ

 61 .19 ,18 ,17 פַאּב ,3

 .סטרוּבעג ןט:60 ןייז וצ) ןַאלָאר ןעמָאר .בקעי

 ן4597} .7--6 יז 3 ,10--8 יז 2 גול"רפ ,{גָאט

 .ירשעג רעיּפסקעש טָאה .יקנעי רעד לארשי
 .(תוּכוס) לּבטוי"גימ ?קרעװ ס'רעיּפסקעש ןעּב

 ן45951

 דירפ דיװײד ןופ ץנַארַאמ לדנעמ .יבצ ,ןהּכ
 ,5 קלָאפ"די .קרָאיײװינ .(שילגנצ ןיא) ןַאמ

3991 

 .ור-שידיא ַא ןופ עידעגַארט יד ,ןויצפןּב ,ץּכ

 ײרדנַא) דנַאלסור:טצװָאס ןיא רעּבײרש ןעשיס

 4400 ,28 ינוי טנײה .(לָאּבָאס

 .יכדרמ ,ץּכ
 .ןעטייק

 .שירַאג טזעל ַאקירעמַא .ר"ד

 רעגַאקירעמַא ןעגעג עגָאלקנָא ס'רעלטָאּב

6892 



 ן44011 ,8 גַאי לּבט"די ,רוטַארעטיל עטסוּפ

 ןוכ רעדנואו רעד לַארטסימ ַאלעירּבַאג ,ּפ ,ץ"ּכ
 יז 5 רעמַא'ד .עױזעָאּפ רענַאקירעמַא םורד רעד

 ן4402) | .47--46

 ןרעטכיד רעשיטעל} .עלגעאּפ ןָאצל ,ּב ,וואל

 4431 ,(לּבט"א) קירצ

 ןייז ןוא לעסעק ףסוי ןעגעװ ,רָאדיזיא ,רַאזַאל
 ,שדױצנַארפ ןיא ?םיכלמ עדנילב יד, ןַאּמָאר
 {4401} ,27 גַאי טנייה

 .ורכז עכעלנעזרעּפ ענַײמ ןיפ ,ר"ד .וִו ,ןָאטרעזַאל
 ן3305| ,4--כ יז 4 סײנ .לָאּבָאס ײרדנַא ןגעװ תוג

 לױּפ=רעטסערג רעד ןּברָאטשעג .ח ,ָאדנַאל
 מירפ .(שטיװָארּפסַאק ןַאי) רעטכיד רעשיריל רעש

 ן3406| ,8 גיוא

 .ל"ךנּת ןײמ וצ .וו ,ידלָאטרעּב--יקצַאל
 ן3407| .15 יַאמ קלָאפ

 ןוא עשירַאטצלָארּפ .וװ ,א ,יקסרַאשטַאנול
 .ײא-ּבירעמ ןיא רוטַארעטיל עשירַאטצלָארּפ-ּבלַאה

 .99--36 'ז 8 רעמַאה .+ןקורדניײַא) עּכָאר
4405 

 עידעגַארט רענַאקירעמַא ןַא 1 ,ןָאזרעּביל

 ,סולש .{ךוּב םעײנ סרעזירד רָאדָאעט ןעגעוו}
 {4409} .95 טש"ּברַא"רפ-

 ןַא7 עױעָאּפ רענַאקירעמַא יד .לכימ ,טכיל
 |10::4 .18--15 יז 1 ךוּב"וא .(קילּברעּביא

 :ירטש .ליװגנַאז לארשי .קחצי ,ןייטשנעטכיל
 ן4411) .15 גױא ןּבעל"נילָאװ ,6 גױא לּבפ'נ .ןעכ

 רעשידיא ןַא ןעוועג ליװגנַאז זיא ,אּבַא ,ןעיליל
 .טלעװ רעד רַאפ יא ןעדיא רַאפ יא -- טנַאלַאט

 4412 . ,8 גיוא טלצוװ"דייי

 םואעליּבוי רעגירהָאי 30 רעד .ּב .ג ,רעדניל
 -שוי ןָאימעס רעלעטשטפירש ןעשיסור:שידיא ןופ

 רע טניז רהָאי 20 ןערָאװעג זיא סע .ץיווצק

 יא ןוכ גנולהעצרע עטשרע ןייז ןעּבירשעגנָא טָאה

 ן4413) .20 גַאי גָאט .דנַאלסור ןיא ןעּבעל ןעשיד

 ן4414| .16 ןעּפ .לעפרעװ ץנַארפ .ר ,ץישפיל

 ?םולח סבקעי, ןופ רעטכיד םַאּב .ס .א ,קיריל

 דנַאלשטײד ;1 ּבעפ מירפ .(ןַאמּפָאה רעּב דרַאכיר}

 .כיד רעשידיא רהיא ןופ םואעליבוי םצד טרעייפ

 9 ;| ּפַא גָאט .(רעליש--רעקסַאל .ַאזלע) ןירעט
 : ןיא םוטנעטסירק ןוא םוטנעדיא ןעשיװצ עטַאּבעד
 ןופ---ןעדיא יד ןעשיווצ סולוַאּפ) צמַארד רעײנ ַא

 װָאנ ,(עדנעגעל עשיטַאמַארד .לעפרעװ ץנַארפ

 ַא ךָאנ .דלישטָאר ןָארַאּב ןוא ענײה ךירנייײה ;9

 לַאירעטַאמ ןעשיפַארגָאיּב םעײנ ם'נופ לעטיּפַאק

 ?גײה ;3 ּבעּפ מירפ ,16 נַאי .רעטכיד םצד ןעגעוו

 =ַאמ רעטלעמַאזעג רעײנ .ןעכערּפשעג ס'עניײה ךיר

 ןעלַאינעג םעד ןופ ןעּבעל םעד ןעגעװ לַאירעט

 ,10 גַאי גָאט ,דנַאלשטײד ןוכ רעטכיד ןעשידיא

 *עהט ןופ ץנירּפ, רעשידיא רעד 129 ץרעמ טנײה

 *מהירעּב רעד ןופ גנורעייפ-םואעליּבי יד "ןעּב

 .(רעליש -- רעקסַאל עזלע ןירעטכיד רעט

 .יא רענרעדָאמ רעד ןופ םעלּבָארּפ סָאד ;19 ּבעפ

 "וַאּפ) יסרּתה לֹואש ;29 טּפעס ,עילימַאפ רעשיד

 ץנַארפ ןופ עמַארד עײג ַא .ןעדיא ןעשיװצ (סול

 ן4422--4419| ,3 צצד מירפ ,260 ָאנ .לעפרעוו

 ןופ ןַאמָאר) .ןירעצנעט ענעדלָאג יד .ק ,ןיוועל

 רעד ;17 טקָא גָאט ,(טצע1| !גטענס 6. 8,208

 רעײנ ַא ?ָאשזדנײר דרָאל;) טַאנגַאמ סגנוטַײצ

 נפ צעד .(טענעּב דלָאנרַא ןופ ןַאמָאר רעשילגנע

 =ָאר רעטנַאסערעטניא ַא .עּביל ַא ןופ גײצליּפש יד

 ןעּבעגסױרַא טינ ליװ סָאװ רעּבײרש ַא ןופ ןַאמ

 ן4425--4428) ,22 װָאנ ,ןעמָאנ ןייז

 ן3450| .,2 טלעװ"ּברַא ,יָאטסלָאט ןגעװ ןינעל

 לימע ךָאנ טײצרָאי רעטנעצ רעד .ד ,רערהעל
 471 ,26 װָאנ טצ"פ .ןרַאהרעװ

 טימ שינעגענַאּב ןײמ .בקעי ,יקסניצשעל
 |4423) .9 ּבעפ מירפ .יקרָאג םיסקַאמ

 |3459} .15 יַאמ מירפ .דראגיס .א .א .מ

 עד ןַאמרַא םַאדַאמ ןוא סנַארפ לָאטַאנַא ,ג .מ

 4450 .512--510 יז 106 לּב"טיל .עװַאײק

 .גנַאז לארשי) ָאטעג רעד ןופ רעמױרט רעד ,י ,מ
 11 .38 קירּפַא ..(ליוו

 לּב"טיל .םײה רעד ןיא ךח יּב סַאמָאט ,ןַאמ
 ן44521 .175--179 יז 7

 ןַײמ} ליװגנַאז לארשי .לאוי ,םױּבטסַאמ
 .6 גױא טנײה .{טּפַאשטנַאקעּב עכילנעזרעּפ

 ן44331

 ,גָאט ןופ סעײג יד ןיא .ריד .א ,ןילַאגרַאמ

4 22 
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 .0) גױא טלעװ'דיי ,ןליװגנַאז לארשי ןגצװ|}
4453 

 רעד) םינינע עשירַארעטיל .0 יא ,ןָאסירַאמ

 עגייז ןוא וָאש דרַאנרעּב--.ליװגנַאז .א ןופ טױט

 ן4485| ,240--245 רעקצװ .(רעקיטירק

 ממירפ .וװעײרדמַא דינָאעל ,םהרבא ,יקסוװערָאמ

 {4451 ,| צעד

 .יעק ןעלע ןופ קנעדנָא םוצ ,ןרהא ,קרַאמ

 ויי .109 לּב"טיל

 .9 סיינ 1 ליװגנַאז לארשי| .לדוי ,קרַאמ

4431 

 טײקכילנצזרעּפ עשידיא יד .ר"ד .א ,ינודקומ

 גױא שז"ָאמ ,(ליװגנַאז לארשי ןוכ קנעדנָא םוצ)

 טױט ןרַאפ טונימ ַא ןדיי ;20 טּפעס טצ"די ,2

 גױא גָאט"ליװ .(יקסנילָאװ .א ןופ טױט םוצ}

 :עג ןעגירהעי-גיצכעז ןייז וצ} ןַאלָאר ןעמָאר 2

 ץרעמ גָאט'ליװ ,25 ּבעפ שז'ָאמ .(,גָאט-סטרוּב

 .עג ןעגירהעי 70 ןײז וצ} וָאש דרַאנרעּב 9

 ,26 גױא גָאט"ליװ ,9 גיוא שז"ָאמ .+.גָאטסטרוּב

 ן1412--4439| ,27 גױא לּבטיָאל

 ענײמ. סיקרָאג םיסקַאמ .ןןמח|נ ,ןליזײןמ
 לארשי ;190 לּב"טיל ,19 לוק .*ןטעטיסרעווינוא

 עמַארד ןײז ןוא ןַאלָאר ןעמָאר 1110 .ליװגנַאז

 טנייה ,(ט"קיוו ןיא ןערהיפפיוא םוצ}} 'ףלצװ יד,

 יד ןעמוקַאּב ןַײז וצ}} וָאש דרַאנרעּב ;22 װָאנ

 .14 צעד מיר ,10 צעד .(עימערּפ לעּבָאנ
 ן1446--4443)

 .ורּב רעקיצרַאהמרַאּב רעד .ּב ,שטיװעלַאכימ
 =רַאװ ןיא ךוזַאּב סלעמַאהיד שזרָאשז וצ רעד

 3471 ,15 טקָא טצ"פ .(טש

 ןופ ןעּבעל םעד ןופ ןַאמָאר ַא .ר ,א ,יכאלמ
 ן4435) .11 טקָא גָאט .ןעדיא עשידרפס יד

 לױּפ רעד ןופ ףיל:גָאלק סָאד .נ ;י ,ךלמ
 {44491 .0 פַאּב .רוטַארעטיל רעש

 (ציווליס ןוא טענַאל רעטסצוװש ײװצ ,מ ,דמלמ

 ,ןַאמגרעּב .י ןופ טצעזרעּביא ,ןַאלָאר ןעמָאר ןופ

 טלעװ"די ,ץיװָאקנַאי .מ גַאלרַאפ ןופ 'גסױרַא

 4501 ,20 גױא

 .ָאֹּפ ןוא שנעמ רעד---ליװגנַאז .ר"ד .ש ,דמלמ
 גױא גָאט .(ןעגנורענירע עכילגעזרעּפ) רעק'טיל

 {3421| ,27 גױא לּבטײָאל ,3

 .ייּרּב ַא} לעַארזיא , ס'נָאסיאול גיודול ,םחנמ
 = .20 גַאי טנײה .(קרָאי-וינ ןופ ףע

 .עק רעטלעטשעגלעטנוא רעד ,םייח ,דעמַאלעמ
 2 ןַאּפש ןיא .(גנוטכיד עשטיײד עײנ יד} גינ
 :102--97 יז 1 .ןינצסעי יײגרעס ;1236--126 יז

(4453--3354} 

 ,21 יַאמ לּבט'דײ .יקרָאג םיסקַאמ .נ ,קינלעמ
1} 

 סנעקיד "רעשידיא, רעד .ףסוי ,ןָאסלעדנעמ
 ןיא ליװגנַאז לארשי .ענײה "רעשילגנצ, רעדָא
 .0 גױא טצ'די .ןעּכַאש ןעשיטסילַאנרושז ןייז

 ן44561

 ַא) וָאש דרַאנרעּב .טרעּבָאר ,ןַאמסירעמ

 .(םועליּבוי ןקירעי:70 ןַײז וצ רעטרעװ רָאּפ

 3457 ,26--24 יז 11 פָאהא

 ַא) הסיפת ןיא לָאּבָאס ײרדנַא .מ ,תוילגרמ
 ן31531 ,25 ינוי קלָאפ .(תונורכז לטעלּב

 .ןופ רעטכיד רעד -- ןראהרעװ לימע ,ק ,רמרמ

 יײרפ ,(טײצרָאי ןטנעצ ןייז וצ} ןגרָאמ ןקיטכיל

 14460--44991,6  גיוא .ליװגנַאז לצַארזיא ;28 ווָאנ

 |3+1| .4 קצװ"גוי .ָאסור קַאשז ןַאשז .השמ

 ףױא לּסיִּב ַא רימ ײג רימ ,השמ ,רידַאנ

 לּב"טיל .{ןּבעלּפָא סליװגנַאז .י ףױא' םירבק
190 4421 

 .טױט סליװגנַאז לארשי ,ד .ה ,גרעּבטָאנ

 ן44:3) .4 גױא מָאמ

 .ַאסקַאמ ,ױדרָאנ

 .20 ּבעפ גָאט .רעטָאפ ןעסיורג

 רהיא ןופ ןעגנורעניארע
41 

 +רטש עכילטע .ליװגנַאז לצַארזיא .ש ,רעגינ

 --493 יז 9 קוצ .קיטסירעטקַארַאכ ןייז וצ ןעכ
532 44 

 .ןעכירטש / ליװגנַאז לארשי| .מ , ,ןַאמײנ
 4661 ,3 גיוא טגנײה

 .יל רענַאקירעמַא רעײנ רעד ןופ .א ,ןַאזנעסינ

 6 פלוא .ןָאסניּבָאר ןָאטגנילרַא ןיװדע .רוטַארעט

 ן44671 .15--17 יז

 ןופ טעָאּפ רעטצצל רעד .ַאזָאר ,ַאקסװָאדַאװעג
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 יגרעס ןופ דרַאמטסּבלעז
3551 

 םוצ} ףרָאד ןשיסורי

 . גַאי ןּבעל"נ ,(ןינעסעי

 רהיא וצ ,רעליש רעקסַאל עזלע ? ,ילעומַאּס

 .14 יַאמ רעמַא .םואצליּבוי ןעגירהצי.גיצפופ
 ן4469)

 :גַאלרַאפ ,ןװָאהטעּב .ןַאלָאר ןעמָאר .ןַאסנַאס

 ןַאמלוװ ןופ שידיײ ןיא 'זרעּביא ,עשרַאװ זיר ,מ

 |33/0} .6 רעקעװ רעװָאקירטעּפ .ַאוד לכאק ןוא

 ןוא יָאטסלָאט .ַאנַאיטַאט ,יָאטסלָאט--ןילאּכוסי
 ן44711 ,103 ,102 לּב"טיל .ד .ּפ שידיי .וועינעגרוט

 רעד ןיא רעטכיד רעד, .י .ש ,יקצינּפוטס

 ןשטײד ןופ עדער רעד וצ) 'ךַארּפש רעדמערפ

 לארשי 3 ֹװָאנ מירפ .(ןַאמ ךירניײה רעטכיד

 |1175--44721 .5 גױא .ליװגנַאז

 .| גױא צסערּפ .וָאש דרַאנרעּב .5!ענסטז02ות
 ן3474)

 .גַארפ) ליװגנַאז לארשי ןגעװ ערדנַא ,ריפס

 לּב"זירַאּפ .?ןדיי עכעלטע , ךוּב סריּפס ןוּכ טנצמ
137 44751} 

 =יטירק-טסנוק ןעסורג ןוכ געװ רעד .ה ,ןידע

 ילוי מירפ ,ןילוי לּבפ"נ ,יקסנילָאװ .ל .א רעק

 יניפ רעד ןיא ןּבעל קיטכיל ַא .יעק ןעלע 4

 ן4477--4476| .3 יַאמ לּבפ"נ ,20 ּפַא ,רעטס

 וצל) ןעסּביא קירנעה .ר"ד .רּתסֹא ,װעשַאילע
 .(טױט ןַײז ןופ גָאטקנעדעג ןטסקיצנַאװצ םצד

 ן34751 .7 --9 יז 2--1 סיינ

 לּבט"די ?װָאניאערװעי זיא רעװ .מ ,ןיקלע
 ן44791 .26 טּפצס

 'ז 16 ּברַא'דײ .ליװגנַאז לארשי .י ,ןיטנע

 ן34501 .96 פַאּב ,9--8 !

 יד .המשנ עטפושּכרעפ יד ,המחנ ,ןײטשּפע

 .4 ּפַא לּבפ'נ .ןַאלָאר ןעמָאר ײּב יורפ ענרעדָאמ
11 

 גַאי ײרּפ .ןינעסעי יײגרעס ,אנכש ,ןײטשּפע

2 4451 

 לּב"טיל .סרעװע ץנײה טנַאה .סקַאֿפ ,קירע

5, 115. 51 

 ןופ צרעירַאק עגידריווקרעמ יד .3 ,יקסלַאדַאּפ -
 =ַאגנוא-שידיא רעטמהירַאּב רעד |!) רענלָאמ ץנַארפ
 |41354) ,5 טקָא טלעװ"די .גדוטַאמַארד רעשיר

 ןוּבגָאט עמיטניא סָאד .רימידַאלװ ,רענזַאּפ
 499--437 יז 116 לּב"טיל .יָאטסלָאט וועל ןופ
 ן4455| .8 גוא יירפ

 לארשי | 2

 ./ װָאקיר

 יטעּפ טיײצ ןעּברַאטשעג ליװגנַאז

1 

 רעד ,גניװרױא ןָאטגנישַאװ .ל ,ןַאמלעגָאפ
 װרָאפ "רוטַארעטיל רענַאקירעמַא רעד ןוכ רעטָאּפ,
 *ירעמַא עטמהירַאּב יד ,טָאקלַא עזיאול 29 ּפַא

 :רעדניק ערַאּברעדנואװ ןופ ןירעּבײרש רענַאק
 .וָאטס רעשטיּב טצירעה ן28 ץרעמ .ךַאל'השעמ

 טָאה סָאװ רעלעטשטפירש עּפורג יד ;2| ּבעפ

 רענַאקירעמַא רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד טגעלעג
 רעד ,ןרָאהטנַאה לעינַאהטַאנ ;18 ּפַא .רוטַארעטיל

 .ײרש גנולהעצרע רענַאקירעמַא רעטסלופטנַאלַאט

 קרַאמ ;2 יַאמ .טרעדנוהרָאי ןעט:10 ןיא רעּב

 .ָאמּוה רענַאקירעמַא רעטמהירַאּב רעד --- ןיעוװט

 .וּפָאֿפ ועד ,ָאלצפגנָאל ירנעה ;29 יַאמ .טסיר

 .0 יַאמ .טעָאּפ רענַאקירעמַא רעטסרעל
 ן4105--4471

 .ענ סָאה הױל עליטש סליװגנַאז .ל .י ,ןײֿפ
 יד ;18 גױא ּװרָאפ .קורדנײַא ןעפיט ַא טכַאמ

 ףױא ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענײז סָאװ סעדער

 גױא .םואעליּבוי ןעגירהעי:70 ס'וָאש דרַאנרעּב
 ן4495-- 4491 1

 "רעוו רָאּפ ַא) ןינעסעי ַײגרצס .ל ,גרעּבנייפ

 ײעפ .(רבח ןטנעָאנ ַא ןוכ טױט םעד ןגעװ רעט
 4491 :/--2 יז 3 רצה

 ןוא ןּבעל ןייז ןָאדנָאל קעשזד .מ ,רעּבליזנייפ
 טש"וא .(גָאטסטרוּבעג ןקירָאי 80 ןייז וצָל ןפַאש

 ן44971 .2 רַאװ

 =ַאר} ?ןָאטצקיניטנַאס, ןופ רערעל רעד .א ,ןיפ

 רעּביא צזײר ןײז וצ;} (ערָאגַאט טַאנַארדניּב

 53 .5 גיוא ןּבעל"נילָאװ .{עּפָארײא

 .לימ ןופ דנַאר םעד ףױא .ַאעל ,ןייטשלעקניפ
 רעד }127 לּב"טיל ,"עדַאנערג ןיא הפגמ , סרעל

 470 סענײה ךירניה וצ) ןכורּפשרעדיװ ןופ ןואג

 .כיד עשילוּפ ענרעדָאמ יד ;127 .(טײצרָצי ןט

 :ָארּפסַאק ןַאי 90--96 'ז 2 ןַאּפש ןיא .גנוט

 ן3509--4499) .110 לּב"טיל .שטיוו

 וצל עקליר ַאירַאמ רעניײר ןגעװ .מ ,רעסקַאלּכ
 יז 87 לּב'טיל .(רָאי קיצפופ ןרעװ-טלַא ןייז
9 4531 

 + ן85



 *דמערפ ןופ עידעגַארט יד .רי ,ןַאמדלעֿפ

 :גנַאז לארשי ןופ גנוקנײדנָא םוציָל טײקגיכַארּפש

 {35031 .25--22 * 97 קיױפַא .?ליװ

 ןטנעמגַארפ

 .153 לּב"טיל .װָאכעשט .ּפ ,א 1

 .ךוּב סיקסװַאלסינַאטס ,ס .ק ןופ
45051 

 ..דרָאּב ןַײז הא דרַאנרעּב ןַאטסירט .נ ,קנַארפ

 -ַאשז/ .דמושמ ַא ןופ ןַאמָאר רעד ;144 לּב'זירַאּפ

 סָאװ ןעדיא ַא ןופ ןַאמַאר רעשיױצנַארפ ַא "ּבָאק

 13507--49661 .2 גַאי גָאט .דיא סיוא טרעװ

 רעד) רעלָאט טסנרע .ר"ד .א .ד ,ןַאמדירפ

 2 קוצ .(טײקכילנעזרעּפ יד ןוא רעלעטשטפירש

 ן35651 .118--114 יז

 ןעבעל ןיײז ליװגנַאז לעַארזיא .ל ,ןַאמדירּפ

 -נַאג יד סָאװרַאפ ;3 גױא װרָאפ .ערעירַאק ןוא

 ?םואעליּבוי סואָאש דרַאנרעּב טרעײפ טלעװ עצ

 ז4510--4809) .28 ילוי

 סקַאמ ןופ *ינבואר, .ר"ד .והימכרי ,לעקנערּפ

 ן4511} .19 ,17 נַאי לּבּפ"נ .דָארּב

 94 לּב"טיל .ןַאלָאר ןעמָאר .ןַאפעטס ,גייווצ

* 117--115, 4512 

 גױא מָאמ"דָארּב .ליװגנַאז לארשי ןופ טױט םֹוצ
2 4511 

 ןופ עידעגַארט עתמא ןַא .סַאיליװ ,ןַאמרעקוצ

 "רעּפ סליװגנַאז ןגעװ תמא רעד} ָאטעג רעד

 ידי ,25 ,24 גױא גָאט'ליװ .(ןּבעל ןכעלנעז

 ַא .ַאמַארד רעד ןיא דיא רעד ;31 גױא טלעװ

 טעשזוס סלַא ןעדיא ןעגעװ ךוּב רעשילגנע רעײנ

 414 נַאי שזיָאמ .ַאמַארד רעשילגנע רעד ןיא

 ,רעקנעד ,גרוטַאמַארד .וָאש דרַאנרעּב שזדרַאשזד

 *ער רעלַאיצָאס ןוא רעקיטירק רעכעלטּכַאשלעזעג

 ןעמוקַאּב ןַײז ןופ טײהנגעלעג רעד וצ } רעמרָאפ

 רוק"די ,9 צָעד גָאט'ליװ .(עימערפ-לּבָאנ יד

 4516--45141 .15 גױא

 טײצ ,(ןקורדנײא .ליװגנַאז ,ל .ש ,ןָארטיצ
 {35171 .8 טּפעס ליה

 זיא ןעמָאנ ןײז סָאװ ,רעד .ןרהא ,ןילּטייצ
 .עקצימ סַאדַא ןופ גנומַאטשּפָא עשידוי יד .4
 ."שסרַאװ .עיצידַארט עשיטסיקנַארפ ןייז ןוא שטיו
 ןוא דמש ןײז -- ענײה ךירגײה ;29 טקָא סקע

 טנײה .(טײצרהָאי ןעטס.70 סעגײה וצ} הפקנ

 4519--1*451 .5 ץרעמ

 שטנעמ רעד -- סיוגנַאז ,א ,סוטַאניצניצ

 .20 גױא ליװ טײצ .+ןעקנַאדעג ןוא ןכירטש}ק
3590 

 ןוכ טױט ןכָאנ) "ָאהטעג ןופ רעמױרט, רעד .ק
 3511 ,2 גױא מָאמ .(ליװגנַאז לארשי

 ן3555) .4 גױא ןּבעל"נ .ליװגנַאז לארשי .,9 .ק

 .כילבצזרצפ צסיורג .ןָאעל ,ןירּבָאק

 יסרעּפ .ןעב ַאמ ָאר ערעייז ןוא ןעטייק

 =ַאמָאר ענײז ןוא רעטכיד רעשילגנע רעד ,ילעש

 יל ץניײנ ןוא ןַאריײּב דרָאל ;23 טקָא גָאט .ןענ

 ןוא שנעמ רעד ,דנַאז שזרַאשז ;31 טקָא .סעּב

 דערפלַא ,ןעּפָאש 121 װַאנ .ןענַאמָאר ערהיא
 ןילע רַאגדע ;27 װַאנ .דנַאז שזרָאשז ןוא עסומ

 רעשיגַארט ַא ןוא ןעּבעל גידמרוטש ַא -- ןָאּפ

 ביד ןעסיורג םעד ןופ סעּביל יד ;15 צעד ,טױט

 {3925--4533) .28 צעד .עהטעג רעט

 .לֵאּבָוֹס ײרדנַא ןגעװ יּפָארּפ .ס .ּפ ,ןַאגַאק

 ן3:59 ,12 ינוי קלָאפ

 ינ סע סללעװ ןעגעװ ןעטַאּבעד .ּבַא ,ןַאהַאק

 .(דרָאסילק םַאיליװ ןופ ןעּבעל סָאד) ןַאמָאר םע

 יי ,20 װָאנ ורָאפ

 רעטרפעלעג רעשידיא ַא סָאװ .ז ,ןיסולַאק

 םַאיליװ ןופ טױט םעד ןעגעװ ןענופעגסױא טָאה

 {311 ,2 צעה טלעװ'ד .ריּפסקעש

 115 טקָא גָאט"ליװ .דָארּב סקַאמ ײּב .ּפ ,ןַאָק

 רעטמירַאּב רעד) רעּבוּב ןיטרַאמ טימ העש ַא

 .| רָאנ .,(שידײ ןגעװ רעלעטשטפירש
45351--1935| 

 טשרָאקַא יד ןעװעג זיא רעװ .תידֹוהי ,ףּפָאק

 3553| .9 יַאמ װרָאפ .יעק ןעלע ענעּברָאטשרַאפ

 *ַארעטיל רעּביא סעיצקעל .מ ,ץטַאק

 ="ךי ."גָאליּפע רעשיטַאמַארד,סנעסּביא .רו ט

 ;20 ינוי .לעטנע דליװ, ס'נעסּביא ;0 ינוי טלעו

 *ענָא ינעגװעי, ןיקשוּפ .א) רוטַארעטיל עשיסור

 ;11 ילוי .װָאטנָאמרעל ;4 ילוי ,27 ינוי .("ןיג

 יד ןוא -רָאזיװער, סלָאגָאג {15 ילוי .,לָאגָאג

 ;| גױא .העינעגרוט ;28 ילוי ,'תושפנ עטױט

 ןַא ,ס'וועינעגרוט ;5 גוא .ןענַאמָאר ס'וװעינעגרוט

 גױא ."טנעװָא רַאפ ןיא, ןוא "טסענ סנעגילעדַא

 ,ס .ַא ןופ *רעדניק יד ןוא סרעטָאפ יד 2

 .ּבָא. ןַאמָאר ס'װָארַאשטנָאג 22 גוא ,וועינעגרוס

 6 1808 כ



 0 טּפעס .יקסװעיָאטסָאד ;28 גױא ,"װַאמָאל

 .יָאטסלָאט ;12 טּפעס .ןענַאמָאר סיקסוועיַָאטסָאד

 ןוא *ַאנינערַאק ַאנַא, סיָאטסלָאט ;10 טּפעס

 תיחּת , סיָאטסלָאט ;10 טקָא .?ַאטַאנָאס רעצײרק,

 ןעגעװ גנואױשנָא סיָאטסלָאס ן!7 טקָא ."םיתמה

 ס'יקרָאג 131 טקָא .יקרָאג .מ 24 טקָא .טסנוק

 .רוטַארעטיל ףױא קילּב סיקרָאג }/ װָאנ .ןעציקס

 ןָאטנַא 121 װָאנ .ָאקנעלָארַאק .װ 114 װָאנ

 ףעגנולהעצרע סװָאכעשט 23 װָאנ .װָאכעשט

 דינָאעל ;12 צעד .ןעטפירס ס'װָאכעשט ;פ צעד

 ןוא ןעשירפ םעד ףיא--1260 צעד .װװעיערדנא

 ףױא ןערעטש םענעטשָאלרַאפ ַא ןופ רבק ןעהירּפ

 ןליװגנַאז לארשי ןגעװ} .לעמיה ןעשידיא םעד

 :ַאדנעגעל ס'יבצ יתּבש {5 גױא שז"דײ ,9 גױא

 עמַארד סיקסװַאלושז .י ןגעװ} .ןַאמָאר רעשיר
 |4561--48351 ,20 יַאמ טלעװ"דַי |"יבצ יתּבש,

 ."זירַאּפ .רעטלָאװ ַאוסנַארּפ .ר"ד .א ,קינלַארָאק
 ן22 גױא גָאט .ליװגנַאז לארשי ;10 ,5 ינוי לּב

 ץנַארּפ ןגעװ} .עיצולָאװער ןופ עידעגַארט יד
 :ָאר 131 ,80 ,29 נַאי |"גנַאזעג-קָאּב , סלעפרעוו

 |4565--4569) ,13 ּבעפ ,דניײרפ רעד --ןַאלָאר ןעמ

 ןגעוװ) רָאיטקַא ןופ עידעגארט יד .ע ,ןַאמרָאק
 .("עדַאנילּפַאשט, סלָאג ןַאװיא ןוא ןעגילּפאשט
 יו ;19 לוק

 ןצ5ס218.|7 רעקעװ .ןינעסעי יעגרעס .י ,ןיסיק

 ןוכ טײצרהָאי ןעט:70 םעד ךָאנ .י ,װָאנילק
 5651 .92 ץרעמ שז"ָאמ .ענײה ךירנעה

 - .(דלייאוא רַאקסָא) ידנעד רעד .ָאעל ,גינעק

 *על ןעּבײרשַאּב ןעמ געמ ;19--17 *ז יװער"טיל

 סָאװ עגַארפ ַא .ןַאמָאר ַא ןיא ןעשנעמ עגידעּב

 רעשילגנע רעד ןיא .ערָאװעג ןעּבױהעגפױא זיא

 .ה ןופ ןַאמָאר ןעטצעל םעד ּבילוצ רוטַארעטיל

 |4970--4569) .28 טְקָא גָאט .סלעװ .שזד

 1186, עֶצ 186618 .ללה ,ףָאגָאר
 166190ממ. 8021 6 1206:1881, םי לנ

 ןעגנולהעצרע עיינ דנַאּב ַא 174--73 יז 1 קוצ ,6

 :עזרעּביא רעשילגנע .ַא ןיא יקרָאג םיסקַאמ ןופ

 ַא ןופ ןעּבירשעג ךוּב ַא ,25 ּבעפ 'װרָאפ ,גנוצ

 .מָאּפ עד םַאדַאמ רעטמהירַאּב רעד ןעגעװ לורפ

 .(?רודַאּפמָאּפ עד םַאדַאמ, רעניט לעסרַאמ) דודַאּפ

 לואּכ ןופ} ."רעגעי ןעּבָארקימ, ךוּב רעד ;16 יַאמ

 =עטניא רעגענ עגנוי יד ּסָאװ 2 יַאמ {ףירק עד

 ןעגעװ ןוא עסײװ יד ןעגעװ ןעטכַארט ןעטנעגיל

 .ַרד ןוא רעדעיל ,ןעגנולהעצרע ַארַאפ סָאװ) ךיז

 ניק רעגענ יד ןופ ןעּכַאשעג טציא ןערעװ ןעמ

 ןופ "ץנַארעלָאט, ךוּב ןעגעװ ;4 ילוי .(רעלטס

 ןַאמָאר ןעגעװ ;91 נַאי .ןול ןעו םעליוו ךירדנעה

 .ןָאסרעניװס קנערפ ןופ ?רעטסעװש ערעטלע יד,

 ןעגעװ טּבײרש טסנעיד ס'ןיעװט קרַאמ ;7 ּבעפ

 קרעװ עטנַאסערעטניא ַא .ןעּבעל ןעילימַאפ ןייז

 ףטסירָאמוה {!|+ םענַאקירעמַא ןעטסערג םעד ןעגעוו

 ַא .טסעװ יד ןיא סרעמרַאפ ןוכ ןעּפיט .17 נַאי

 .יטניא עװָציײַא , ןעגנולהעצרע עשיטסילַאער דנַאּב

 =ָאר רעײנ ַא ןכ צעד .װָאקוס הטור ןופ ?סרַאיר

 .ילְק ַאליװ ןירעּביײרש רענַאקירעמַא רעד ןופ ןַאמ

 =רע ן:1 וָאנ .(אנוש רעכילטױט ןײמ;) רעהט

 יא לַאטרַאװק ןעטסמירָא םעד ןופ ןעגנולהעצ

 .("זַאה ןעשנעמ ווָא טסיא , קדיוּב סַאמַאט) ןָאדנָאל

 :עּביל עגיטסיײג ןוא עּביל עכילרעּפרעק 3 גױא

 גַאלרַאפ רעלקניס יעמ ןופ *"דנע רַאפ,, ןַאמָאר ַא

 טרעדליש סָאװ ןַאמָאר ַא ;24 טקָא .ןַאלימ קעמ

 זלרַאשט ןופ *ןעזַײא ,} רענָאילימ רענַאקירעמַא םעד

 -עמַא רעיינ רעד ןוּכ ןַאמָאר ַא ;30 יַאמ .{סירָאנ

 ןו: (טינ טסַאּפ סע} "ןאד טָאנ סטיא,) עקיר

 ּ=עֹל םיןופ ןַאמָאר ַא ;19 טּפעס .(טילוּב םַאיליװ

 -רעגעו רעד/) םעלרַאה ןיא סרעגענ יד ןופ ןעּב

 רעד ,112 טּפעס .(ןעטכעוו ןַאװ ןופ "ןדע ןג רעש

 ןופ .ַאמַארד עינ ַא "טױט ןוא עּבעיל ןופ לעיּבש
 ז4256--4971| ,9 יאמ .ןַאלָאר ןיעמָאר

 -עי ןוא לָאּבָאס ײרדנא ןגעװ לרַאק ,קעדַאר

 ן1 .24 ינוי מירפ ,ןינעס

 ןריטוקסיד ןטעָאּפ רענַאקירע;ַא ,א ,שטנַאר

 .12 ּפַא ײרפ ,(סלעפרעװ ץנַארּפ) *גנַאזעג קָאּב,
4551 

 לּב"סיל .יטַארטסיא טלַאנַאּפ .י ,ןטרָאּפָאּפַאןר

 (סינָאדנָאל קעשזד) ןּבעל ןוכ ץעזעג סָאד 2

 3 דיּתעה םוצ ּב'ח ."ץעזעג ענעריּפַאּפ , סָאד ןוא

 ןוא:טלעװ סענרעדָאמ ןופ רעטכיד רעד ;7--6 יז

 .רָאי ןטנעצ סנרַאהרעװ לימע וצ} .ליּפעג:סנּבעל

 וצ) דָאגַאט טַאנַארדניּבַאר ;139 לּב"טיל .(טײצ

 ן22 טקָא טצ'פ ,129 .()ןלױּפ ןײק ןעמוק ןייז

 =ןָאל קעשוד ;16 װָאנ גָאט"ליװ .רעלַאט טסנרע

 ןעצק ןטקניטסגיארוא יד ןופ רעטכיד רעד--ןָאד

 סַאנילופײס ;ע568 'לב"טיל .(טױט ןיז ךָאנ רָאי

 .רעלעק ,ב ;8 דיתעה םוצ ב"ח ,"רעכערּבצעזעג ,

 גָאלרַּאפ , יקסװָאלַאדד .מ שידי .טָאידיא--ןַאמ

.187( 



 לּב"מיל 2: 9518 ,1922 ,עשרַאװ ,ּברַאפדלָאג ,ש

 :ערג א ןופ} רעלטסניק רעד ןַאלָאר ןעמָאר 3

 =-ָאר ןעמָאר ;14 ץרעמ ןּבעל"נ .(טעּברַא רערעס

 .(טעּברַא רערעסערג ַא ןופ} רעפמעק סלַא ןַאל

 ײנ סנַאלָאר ןעמָאר ;5--6 'ז }1  טרָאװ.טנגוי

 :"טיל .("טױט ןוא עּביל ןופ ליּפש יד,} קרעװ
 {4599--9*45) ,105 לּב

 -יל פשידנעלריא ענרצדָאמ יד ,מ ,יקסווָאקַאר

 רעכעלטפירש ;18--14 'ז } פָאה"וא ,רוטַארעט

 'ז 118 לּב'טיל .,סיּברַאּב ירנַא טימ ויוורעטניא
 ן4601--4200) ,812-4

 רעטכיד רעד--ליװגנַאז לארשי ,8 ,יקסלַאגער

 3602 .8 טּפעס טצ"דײ .שנעמ ללּכ ןוא

 =גנַאז *) רעטסַײמ ןופ רבק םייּב .א ,לעדנער

 יפו ,34 קירּפַא .(ליװ

 .26 טלעװ"ּברַא .ךח ןגעװ דרַאנרעּב ,וָאש
 ן36041

 :נילָאװ שטיװָאװל םיִקַא .ר"ד .בקעי ,יקַצַאש

 .עּברָאטשרַאפ םעד ןופ קיטס:רעטקַארַאכ ַא} יקס

 --23 יז2 פיוא .(רעקיטירק ןשידיא:שיסור םענ

 ײּבישּפ .המשנ רעשימרוטש ַא ןופ תונורכז 8
 ."רפ ,110 לּב'טיל .ןעגנורעניארע ס'יקסוועש

 טעמדיװעג) -םורָאקימַא רעּביל, ;24 טש"ּברַא

 ןט:80 םוצ} דנַאס זרָאשז ;531 ,20 .(ןענַאלָאר

 .טפירש רעשייוצנַארפ רעסױרג רעד ןופ טײצרָאי

 ן9005-4005} .121 ,120 לּב"טיל .(ןירעלעטש

 4609 .1569 צז .א ,גרעּבנייטש

 ןט.10 ןײז וצ .שטיוװעקנעס קירנעה .ֹוװ ,ןרעטש

 {4610} ,7 ןילָאװ .טַײצרַאי

 ײב טעּברַא סָאװ ױרפ יד .לארשי ,ןרעטש

 ן46111 ,24 צעד טצ"פ .ןרַאהרעװ לימע

 .ײה ךירנײה וצ טרָאװ ַא .בקעי ,גרעּבנרעטש

 .20 רַאקוּב טרָאװ וא ,טײצרָאל ןטס:70 סענ
(4513} 

 *ןעדיא ןופ טשריפ רעד ,ינבואר דוד , .י ,רעּפיש
 ."גויצ .דָארּב סקַאמ ןופ ןַאמָאר רעכילטכישעג א

 ןַאמָאר רעשירָאטסיה רעד ;20--21 'יז 1 לב

 ן4214--47151.3 .רעגנַאװטכיײפ ןָאעל ןופ *סיז.דוי ,

 'ז 1 קעװ"גוי .יקסמָארעשז ןַאפעטס ,נ ,ן--ש

73 20. 46151} 

 לּב"טיל .םיבוט ןַאילי ײּב .ל ,ש ,ןַאכרעדײנש

 ן4617--46151 .153 .גורטס יצשזדנַא ײצ 2

 ךירנעה ןופ טײצרָאי ןט:70 םוִצ .י ,ןַאמטכעש

 {4615} .18 בצפ קלָאפ .ענײה

 רהערט ַא} ליװגנַאז לעַארזיא .3 ,ןיוולעש

 ן45191 ,2 גױצ שז"ָאמ .(רבק ןעשירפ ןייז ףױוא

 סקַאמ רעטכיד רעגַארּפ רעד .ר"ד ,הֹוח ,ָאריּפש

 ן4620) ,26 ילוי דַא'דענעק .דָארּב

 רוטַארעטיל עשילגנע

 ,ָאטסיה ,םױר ןוא םילשורי .סיאֹול ,סעלָאוא
 .רַאפ ,ינש:תיּב ןופ טײצ רעד סיוא ןַאמָאר רעשיר

 רענליװ .עגַאלפױא עט4.2 .ןעזיר .ז ןופ טשידיי

 ן421} .יז 404 .ןיקצעלק .ּב ןופ גַאלרַאפ

 ךרוד טעּברַאַאּב .יארלא דוד .ּב ,ילעַארויד
 .י"ַא ,לַארטנעצ :עשרַאװ .ןרעּפלַאה |?קלַאפ} .ּפ

 3221 .(קעטָאילּביּב-טנגוי 'טסיה) .ז 0

 'זרעּביא .טסיװט רעװילָא .זלרַאשט ,סנעקיד
 ן3625) .'ז 209 .ּברַאפדלָאג :עשרַאװ .ױנּכשא ,י

 רעד ןופ} סידנוּפָארּפ עד ,רַאקסָא ,דליײו
 ,רַאפ טינ טציא זיּב ךָאנ ,עײנ טימ .(שינעפיט

 .רָצפ ןוא גנוצעזרעּביא ,ןטנעמוקָאד ,עטכַאלטנפע

 ןוא רעָארג :קרָאיײװינ .רמרמ לרַאק ןופ טרָאװ

 : יז 1,622. ,284 .יקסלָאדָאטס

 ,רעגינ .ש ,27 ינוי שז"ָאמ ,קינרעיװ ץרּפ

 ,יקצַאש בקעי ר"ד .129 לּב"טיל ,16 גױא גָאט

 = ,82 טש"ּברַא"רפ

 .קרַאמ ,ןעווט

 .ּפ טצצזרעּביא

 .עגאלפיױא עט

 .רעלטעּב רעד ןוא ץנירּפ רעד

 .ןעזײר .ז טריגַאדער .רענּפָאק

 .'ז 223 .רוטלוק :עשרַאװ

458 

 .מ שיריי ,ןתיול ןטימ ףמַאק רעד .דיר:ןיַאמ

 {3025} .,יז 264 .י"ָא ,ןילטיג :עשרַאװ .ױדנַאל

 רעט.1) ױדנַאל .מ שידיײ .טױט ןטימ ליּפש ַא ---

 4771 .'ז 236 .ןילטיג :עשרַאװ ,(לייט

 .דעמָאק -ןעגרוי, .שטנערּב סמיישזד ,לּבעק

 טצעזרעּביא שילגנע ןופ .טײקגיטכערעג ןופ עי

 .ָאטס ןוא רַאהָארג :קרָאיוינ .טכיל לכימ ץפ

 .ן323} יז 818 .יקסלָאד

82 



 ןּופ גיניק רענַאקירעמַא רעד טט; וו ץפליועש

 .ןָאיסגַאּפ ַא ןיא לַאפרָאפ ַא) ןעויטקעטעד יד
 :עשרַאװ .טפעה רעט-0 ןוא רעט:9 .(.ז .ש :שידיי

 ירג 40 .יז 163--127 .ייָא ,ּברַאּפדלָאג .ש
45591} 
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 }107 לּב"טיל .לבזיא .רַאקסָא ,דלײַאוא
 פָאה"א .+ןעקנַארעג עטקורדעג טשינ עגייזק

 שידיי .המשנ ןייז ןוא רעשיפ רעד ;92--90 *ז 2

 {1927--ךשמה} ,24 ,22 לּבװ"זעמ ,רעשטיוד =
 ן368--4620)

 הנותח רעד ןופ גָאט רעד .זינייא ,ןיווריוא

 .(לדיימ רענרעדָאמ ַא ןופ ןעשינעּבעלרעּביא ידנל

 31 .91 ילוי גָאט .ל .ר ןוּכ שידיא

 רַאפ עדנַאלריג יד .סיאול ,רעיימרעטנוא
 טש"ּברַא"רפ .ןעסײא .א ר"ד שידיא |דיל} .םּבעד

8 1 

 ס'תּתפי ,גנַאזעג טצעל ס'לואש .דרָאל ,ןַארייּב

 רעדעפ .ןעזעג קידנענײװ ריד ּבָאה ךיא .רעטכָאט

 ,ךא ן7 .,ּבױא ;0 .רצאשלּב ןופ גניאעז יד ;

 דרָאל ןופָ ,11--10 .ּבױר ס'רבק םעד גנוי ױזַא

 ר'ד שידיא .ןעידָאלעמ עשיאערּבעה סנָארייּב
 ן363-- 4651 .ןעסַײא .א

 ןַא} טָאיטַאּפ רעד .סרעּבַאר ,גנינוַארּב

 -עפ .ןעסײא .א ר"ד שידיא .(עטכישעג עטלַא
 3639 .2 רעד

 ,14 ץרעמ טצ"פ .עטײרפַאּב .לקיימ ,דלַאג
 .(גנולײצרעד} רעבערגנלױק רעגני רעד 2

 שידיא !רעלענש ,עקירעמַא ,לענש ;26 ףמַאק

 ן3643--4640) ,17 צעד יירפ .רעװַאּפ רעװַאכ ןופ

 .(גנולהעצרע) ןעזיװַאּב .ןיאודלַאּב ,רעלַארג
 ן46451 ,26 יַאמ טלעװ"דיי

 עיגעלע ןַא) עיגעלע סיערג ,סַאמָאהט ,יערג
 .א ר"ד שידיא ,4(םלוע תיּב ןשיפרָאד ַא ףױא

 4644 ,17--16 יז 2 פא .ןעסַײא

 תישארב .ןאדלעוװ סמיישזד ,ןַאסנַאשוד
 רעמַאה .ןיגלָא ,מ שידיא .(השרד עשרעגענק

 ן40451 .18--14 ײ7?7

 גנולײצרעד .קנַאּפס .לֿעינַארָאז ,ןָאטסריױה
 יז 7 רעמַאה .(סמַארּבײא םַאיליװ ןופ שידיאל

 ן364} .12-10

 רימ ,3011112זמ, שסע45ט8

 ,4 פױא .ןעסײא .א ר"ד שידיי

 מָאמ .לָאטיּפש ןיא טג ַא ,לארשי ,ליױװגנַאז
 גָאט .טױט ןַײז לעװ ךיא ןעװ ;9 ,3 ,6 גױא
 ןיא ןעּברַאטש וצ 140 לּב"זירַאּפ ,10 גױא
 0 ,8 ,4 גױא לּבט"די .(גנולהעצרע}} םילשורי
 ן4650- 4431 11 00

 ןּבױח ןענײז
 ן86471

, 

 .יאל .ןוז םעד ןופ גנַאזעג'ס .םישזד ,רעמוט
 ן4651} ,7 רעמַאה .(רעטסנעפ . ןופ שיד

 .עט דרָאל ןופ ןטנעמגַארפ .דרָאל ,ןָאסינעט
 ר"ד ןופ שידיא חן 116100112707 סינָאסינ
 ערעסערג יד ,9718 2010088) .ןעסײא .א
 4652 .4 ,3 רעדעּפ ,(טײקליטש ,גנונעפָאה

 .ַאּב סקלָאפ עשילגנע} ןירעפעש עגנוי יד
 יז 4--3 לזניא .(ױדנַאל אשױ :שידיא .עדַאל
54 -58. 4651} 

 רעגענ רעד .(רעטסנעפ ,ּב שידיא} .גנַאועג .דרע ןַא .רעגניז ןסַאג רעד ,זיה ןָאטסגנַאל
 .(ןיגלָא .מ שידיא)} .ךיוא ךיא .ןכַײס ןגעװ טדער
 3655--56541 ,13 ,13 יז 7 רעמַאה

 ,דיל סָאד ןוא לײפ יד .8. לט. 1:028161106
 יז }1 רעדעפ .טײגרַאפ גָאט רעד ;19 * 9 פױא
 ן4657--4650| .ןעסייא .א ר"ד שידיא .29--3

 טַאלּבגָאט רעזנוא .גַײטש ןיא .קעשזד ,ןַאדנָאל
 גנוליצרע ןַאָל ןּבעל םנופ ץעועג סָאד 119 נַאי
 ,ט--ר .י שידײ .(רעדלעפ:ײנש רעקסַאילַא ןופ

 ;| דיתעה םוצ ּב"ח ,290 ,229 רעשט טצ"ּברַא

 ,דלעפנעזָאר .ה 'זרעּביא (ןַאמָאר) ףלָאװ-םי רעד
 ן3660--436951 .14 ּווָאנ--12 ילוי ַײרפ

 .רעד}ל הבושּת:לעּב רעד .רוטרַא ,ןַאסירָאמ

 .19--17 יז 9 רעמַאה .(גנולײצ 3611 2

 ןא) ריפסקעש סַאיליװ .ןהָאשוד ,ןַאטלימ
 .כיד ןשיטַאמַארד ןכילרעדנואוו םעד ףױא ףַאטיּפע

 ן4602} .} פױא .ןעסײא .א ר"ד שידיא .?רעט

 .(שילגנע ןופ} טניװ ןופצ רעד ,ל ,רעלימ

 4631 ,1 דנײרפ |דיל}

 ,ייצ רעד 7 רעגענ ַא טסָאק ליפיו ,ּב ,סעטאוס

 ן3664) .28 ּפַא יירפ .+רעגענ ןטלַא ןַא ןופ גנול

 ,א ר'ד שיד" ,דיל ַא ,שט .א ,ןריוּבניוװס

 1 .9--5 רעדעפ .ןעסיײא

 ( 189 כ



 ?רע} ןעקלָאװ ןופ רעדניק יד ,רעטלַאװ ,טַאקס

 1 ,24 ינוי טלעװ'די .4.גנולהעצ

 ַאשיז ןופ שידיא .ןדַאלַאּב:סקלָאפ עשילגנע
 ן36671 .14 -2 יז 12 לזניא .ױדנַאל

 :שידיא

 ןטױר ןופ עקסַאמ יד

 לּבטוי"טיל ,גרעּבנעזָאר

4669--45651 

 ,'ס 2246 ,264884/ 4168 6

 ;0 פיוא .ןעסײא ,א ר"ד

 ה:לש שידיײ .טױט

 ' .(לּבט"א)

 .דרָאּב יד ןופ טנַאילירּב רעד .ליַאד ןַאנָאק

 ,גנולײצרעד:סמלָאח-קָאלרעש עײנ ַא |!} .סיָאישז

 {467ס .10 צעד ןּבעל"נ

 .ךלמה המלש ןופ ץֿאלַאּפ ןיא .ר ,גנילּפיק
 ,10 ילוי גָאט .ןידלעז .א שידיא .גנולײצרע

 ײװצ ;3 טּפעכ טצ'די ,60 ,2 ,4 גױא מירפ

 .24 רעג .(ןעשילגנע סעד סױ*} רעטסעװש
 ן4672--4671)

 טשיּברַא"רפ .טיוט םעד ףיוא .ןַאשזד ,סטיעק

 ףןעסַײא .א ר"ד שידיא .9 פא .טסּברעה 9
 ז4674--46731

 דרַאשטיר .ןָאטגנילרַא ןיוורע + ,ןָאסניּבָאר
 {שידיא ,יוװישט רעוויגימ ,ל .ד :שידיא ,ירָאק

 .א ר"ד :שיד56 ,גרעב עלעקנוט .,ןָאזנעסינ .א

 1 .0 פיוא {רעדיל} .ןעסייא

 רוטארעטיל עשטייד 3

 עידעגַארט .ַאטכָאקַא לאירוא .?רַאק ,וװָאקצוג

 קורד :עשרַאװ .רענרעל .ל שידי .ןעטקַא 3 ןיא

 1926 טקורדעגרעּביא) .יז 80 .רעטסײמגַאװ .י

 גנולדנַאהכוּב ןיא ףיוקרַאפ טּפױה |'זקע 1000 ןיא

 14 71 .ּברַאפדלָאג .ש

 ןַאמָאר .ַײרד ןופ טכַאמ יד .טנַאה ,קינימַאד

 קחצי ןופ שטײד ןופ 'זרעּביא ,1932 רהָאי ןופ

 212 .גנוטײצ עשידיא :סעריײַא סָאנעוּב .רעזַאלג

 ן6771 ..ז

 ןַאמָאר ,רעצנעט רעד .סקילעפ ,רעדנעלַאה

 :עשרַאװ .טַאלּבצלָאה .ּמ שידי .ןלַײט 3 ןיא

 .יז 402 .עגיל-רוטלוָּפ

 4781 ,0 גױא טצ'פ ,.ד .ס

 עטכישעג עכילרעדנואו יד ,ר"ד ,מ ,ןַאמהעל

 וניברד םרח רעדָא הלוגה רואמ םשרג וניּבר ןופ
 .סַאנק :אשרַאװ ,גנולהעצרע עשירָאטסיה ...םשרג
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 ן1924 ד"ּפרּת :עליה} .'רג 50 .,'ז 86 .רעט
 ן4679)

 ךרוד יזרעביא ןע גנול ה ע צ ר עס קלָא פ--
 יעג עשירָאטסיה} םשה שודיק ףיױא .ָאריּפש .י

 .בעּכָא איסוז רעטסינימ ןעשידוי ַא ןופ עטכיש

 .שידוי.טלַא :עשרַאװ .עגַאלפױא עט:2 .(םײה
 {46501 .ז 4

 ןופ גנולהעצרעק ןעטלעװ ײװצ ןיא -- --

 יז 109 .עגַאלפױא עט:2 .ןעּבעל םענרעדָאמ
 ן46511

 :העצרע עשירָאטסיה ענהעש .יַאנּתטוּב -- --
 ןוא לארשי.ץרא ןיא ןעּבעל ןעשידוי ןופ גנול
 :םוא עט.2 ,םינואג יד ןופ ןעטײצ יד ןיא לבּב
 465 .יז 109 .עגַאל

 -רע עטנאסערעטניאל ?דוי רעדָא ףַארג -- --

 ןיא . טימ ןעמַאזוצ טרישָארּב) .ז 26 .(גנולהעצ
 4651 / ן"ןעטלעװ ייװצ

 .רע עשירָאטסיה} |!).תעדײא ס'ךש םעד -- --

 {4054} .יז 82 .(ח"ּת תרוג ןופ גנולהעצ

 -העצרע עשירָאטסיה .יצוק ןופ טשריפ רעד ---

 יײזױה ס'נַאמהעל) 'ז 124 .הרוסמ :זדָאל .גנול

 4651 .(קעטָאילּביּב

 :שידוי .סָאלש רעמײהעג רעד |!.לָארַאק ,יַאמ

 ן40561.: 123 .דרָאקער קורד :עשרַאװ .,ןַאמַאש

 ,דימלּּת ספשכמ םעד .סנַאה ץנייה ,סרעווע

 400 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ ,ןײטשנרָאּב םילע שידיי
+, : - 45571} 
 טו

 .ףרָאק ןָארַאּב .ר"ד .ץריה ילּתפנ ,ןַאמרהע
 ז 160--1 ,ןורשי :אשרַאװ .ָאריּפש י :שידוי

 ן4655) }

 יד א ףַארג רעד ,לימע לרַאק ,זָאצנַארפ
 ,קרעּבערש :עשרַאװ .לײט רעט-1 ,ןַאמָאר .ןידוי
 91 .יז 25 .לײט רעט:2 .יז 08 .ייָא

 . .סקַאז .ש שידי .לעגוט .ּב ,ןַאמרעלעק
 901 יז 5כ1 .ּברַאפדלָאג ,ש :אשרַאװ

4 
 4911 6654 עז .ַאדעטּפמַא

 .לסעג ענעטלָאשרַאפ סָאד .ָאגוה ,רעיוטעּב

 ןופ שידיי .{ןּבעל ןשיטָאטש-סיורג ןופ ןַאמָארל

 {184091) ;{ {1927--ךשמה} .3--1 ןילָאװ .ףימ

 טרָאפ ריִקנֲאֹּב רעד .ר סענַאהַאי ,רעכעב

58 090 



 ---10 5 4 רעמַאה ,דלעפ-טכַאלש ןרעּביא םורַא

 {ןרעדיל) .טירט ערעײא .יַאמ רעטשרע 6

 .129 לּב"טיל .ןַאמלואװ .ש שטײד ןופ .דיל ;
 ן4:94- 4692

 ןופ טשריפ ראד ,ינבואר דוד .סקַאמ ,דָארּב

 ,22 גױא מירפ .(ןַאמָאר רעשירָאטסיה) הדוהי
: 4691 

 "כיד םליפ ַא} עדַאנילּפַאשט ,,ןַאוויא ,לָאג

 יז 8 רעדעפ .טנערּב זירַאּפ ;19 לוק .(גנוט

 .ןַאמרָאק .ע שטייד ןופ .8--9 יז 6 ,21-3
 ן4697 - 46961 :

 טלעװ יד) ירד ןופ טכַאמ יד .סנַאה ,קינימָאד

 :ַאלג י שטייד ןופ טצעזרעּביא .(1953 רהָאי ןיא

 ן46951 , .| גױא טצ"-די" .רעז

 םי ןופ דנורגּבָא ןפױא |!|.סַאיליװ ,ףואה

 4095 .5 גױא טלעוװ"דיי .(גנולהעצרעק

 ַארטקעלע .ס: ָאגוה ןוילַאהטסגנַאמּפָאה

 ן47001 ,16 ינוי טלעװ"דיי ,(גנולהעצרע'ל

 .(גנולהעצרע} ןעדלושנערהע .לוַאּפ ,עזייה
 ן4701} .,23 ינוי שז"דײ ,15 ינוי טלעװ"דיי

 4702 .75159 .ז ,?ַאוטגעװ

 .ןירעזײק ַא ןופ סעּביל יד .ךָאזַאפ:רעכַאז

 .יײק ןשיסור ןיא ןּבעל םנופ ןַאמָאר רעשירָאטסיה

 רעד ןיא ןָארעג ;0 ילוי ןּבעל"נ .ףױה ןכַאלרעז

 .סעּביל סעסױרג רעד ענירעטַאקעי .עגילָאנירק

 המקנ יד ;18 ּבעפ .ּב .ד לַאניגירָא ןופ יזרעּביא

 ינוי לּבפ"נ .גנולהעצרע .עקטסיטרַאײקריצ ַא ןופ

 ,8 צעד ןּבעל"נ .גנולייצרעד .הרוּפצ 1
 ן4706--47081

 .(גנולהעצרע} עמעטסיס עיינ יד .ה ,עטָאּוַאט

 א .80 ינוי טלעװ'דַי

 טשִינ ַא ןופ סענעצס 9 .טסנרע ,רעללַאט
 .סקופ ּבַײל םיײה שידיײ .עמַארד רעטכעלטנפערַאפ

 {5705) .11 קעװ'ָאל

 ילתכנ שידיא .רעדיל טכַא .גרָאעג ,לקַארט

 147091 .44--40 * .} לזניא .סָארג

 ןוא הערּפ .רעדיל ,עזלע ,רעליש -- רעקסַאל
 ן3710) .9--9 יז 4--2לזניא .א ,ר שידיא .ףסוי

 .רעל ...ךילגעמנוא .ברה .ר"ד ,2 ,ןַאמהעל |
 .(דנַאלשטײד ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןופ גנולהעצ

 לאירבג ;{1927--ךשמה} .31 צעד--1 ווָאג לי

 =יא גגולהעצרע עטנַאסערעטגיא .ןרעטשנעגרַאמ

 .ּפָאה .ד .ג -טַאלּבעגַאט. ןרַאפ טעּברַאעגרעּב

 רעד ;11927--ךשמה| ,91 צעד לּבט'די ,ןנַאמ

 ןעשידוי ןופ גנולהעצרע'} טּפשמ רערַאּברעדנואוװ

 דעש געוויוא .(טײצ רעטצעל רעֶד ןיא ןעּבעל

 -ָטְטסיה .םיסונא יד ןופ רעטכָאט ַא 444--35

 6 קירּפַא .ָאריּפַאש .י יזרעּביא ,גנולײצרע עשיר

 ייא ןופ ןַאמָאר) לדנעמ רעטסעװש ;19--11 יז

 ן4718--4711) .10 ינוי קלָאפ .(ןּבעל ןשיד

 .ןַאמָאר .ןעמולּב ענעּברָאדרַאפ .ךירנייה ,ןַאֿפ

 ןיאי| .1 ינוי טלעװ"דיי

 ןופ טײקמירָא רעד ןגעװ .ךירדירפ ,עשטינ

 --14 יז 9 פָאה'וא .ץישעּבײא .נ שידי .ןטסכייר

 ,טײגרַאפ ןוז יד .רעטכיד רָאנ !רַאנ רָאנ 8

 =יא ןוא םהיר ;11--9 'ז 0 .ץישעּבײא .ג שידיײ
 ן4719-471| ,17--14 "5 .טייקיּב

 עשירָאטסיה .ָאדַאריט בקעי .ר"ד .ןַאזּפיליפ
 ן3790} .18 ץרעמ קירפַא .גנולייצרע

 :נעטכַארט תידוהי .לימע לרַאק ,זָאצנַארפ
 ןיא ןעּבעל ןעשידיא םעד ןופ ןַאמָאר ַא .גרעּב

 בעפ לּבט"דײ ,טַײצ רענעגנַאגרַאפ גנַאל טינ רעד

 ן47511 4

 שידיא .עקטנַאנרעװאוג יד ,ןַאֿפעטס ,גייווצ
 ײנַאװצ ןוא רעיפ 120 ,29 טקָא יירפ .רעזָאמ .ּב

 .רע .ױרפ ַא ןוכ ןעּבעל םעד ןופ ןעדנוטש גיצ

 װרָאפ .דלעפסעטָאג .ח ןופ 'יזרעּביא .גנולהעצ
 ן4723--47331 .20 ץרעמ לּבטײָאל ,16 ּבעּכ

 .נעלעש רעדירּב יד .דרַאהנרעּב ,ןַאמרעלעק
 .31 צעד--0 ילוי טצ"פ .צ ,מ שידיא .גרעּב

 {4724) ן1997---ךשמה|

 ךַײװ א טימ רעּבױר ַא .לֹוָאּפ ,ןיאהנעזָאר
 ,16 גַאי װרָאפ .לעכיײמש היבוט ןופ שידיײ .ץרַאה

 ן47951

 ןגעװ גנַאזעג סָאד .ַאירַאמ רענייר ,עקליר
 .עקליר ףָאטשירק רעגערטנענָאפ ןופ טוט ןוא עּביל
 יז 87 לּב'טיל .רעסקַאלפ םחנמ |שטײד ןופ}

19-10. 4761 

 יַאק ַא}} סקרַאמ ןוא לַאסַאל .ר"ד .רעױקַָאריש

 |ן22/| .|6 ּפַא טצ"פ .(ןַאמָאר ַא ןופ לטיּפ
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 .געל ןַאמָאר ."סירטיּב, .רֹוטרַא ,רעלצינש
 "רע} ןעגײװש עטױט יד ;30 ילוי עסערּפ .?עד

 לָאמ ןעטצעל םוצ ;21 װָאנ טלעוװ"דיי .(גנולהעצ

 |4780--4155 ,20 טקָא .(גנולהעצרעק

 רוטַארעטיל עשידעווש 7

 .ןטכַאש יד ןיא שטנעמ רעד .קירע ,גרעּבמולּב
 .9 קעװ"גוי .רערעלרָאפ יכדרמ שידעװש ןופ

731 

 רעד ;11 יַאמ טצ"פ .טולּב ןגייא .וּב ,ןַאמגרעּב

 .{ינוי .עקלַאיל יד ;21 ,16 ינוי ,ףעש-לַאזקָאװ
 ן4084-41551 .רערעלרָאפ יכדרמ שידעװש ןוכ

 ."ךיי .(גנולהעצרעל קעװַא .ַא ,םַאטסרעייה
 ן47351 ,21 צעד טלעװ

 .ַאטנַאפ'} גרַאּב ץיּפש ןפיוא .ראס ,גרעּבדעה

 ן405600 .} ילוי טלעװ"דיי .,עלהשעמ עשיטס

 ןעגױּב רעּבלַאה ַא .טסוגױא ,גרעּבדנירטס

 ;| טפעס טלעװ'דיי .4גנולהעצרע}  ריּפַאּכ

 '4 לּבװ"דַאנַאק .לעּבײא ,י ןופ שידיא .טסּברַאה
3 0 7 47371--4155} 

 רוטַאועטיל עשינעד 1

 .רעטסנעכ ענעטכױלַאּב סָאד .רעטעּפ ,ןעסנַאנ

 ריק"דיי ,22 צעד טלעװ"דיי .(.גגנולהעצרע}
 עי ) .23 צעד

 לוטַארעטיל עשיגעוו-ָאנ 2
 .דרע רעד ןופ הכרּב יד .טונק ,ןוסמַאה

 .פוא עט=2 .לײט רעט:1 .רעדײנש .ש :שידיי

 .ידקע 800 .יז 268 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ .עגַאל

4401 

 456--271 .עגַאלפױא עט:5 ,לײט רעט.2 -- --

 .יזקע 800 ,יז

 ,ןײטשגטָאר .ל ,220 רעקעװ ,קַאװטיל .א
 7311 .(לבט*א) עומיטש-:טנגוי

 .(עּבעיל ַא ןופ עטכישעג ַא} ַאירָאטקיװ --

 .רָאטװַא ןופ עיפַארגָאיּב ןוא דליּב ןטימ ןַאמָאר
 .יז 120 .רוטלוק :עשרַאװ {ןייטשניײא :שידִײו

4741 

 טימ שיגעװרָאנ ןופ .טײצ רעד ןֹופ רעדניק --

 ייונ .רעדײנש .ש -ּבחמ ןופ שינעּבױלרעד רעד

 ן4743) .יז 802 .יקטלָאדָאטס ןוא רַאהָארג ;קרָאי

* 

 שידי .עּביל ןוכ ןפַאלקש יד .טונק ,ןוסמַאה
 3734 .4 ילוי טצ'פ .זיײר לדניירּב

 רוטַארעטיל עשיזיוצנַארפ 4

 ןופ ןעגנולײצרעד יד .טיאַאנַאּפ ,יטַארטסיא

 .ױצנַארּפ ןופ .ַאנילַאריק ַאריק .יפַארגָאז ןַאירדַא

 182 .ןיקצעלק :עשרַאװ .יקסװָאקַאר קרַאמ :שיז

 .(יקסווָאקַאר קרַאמ קעטָאילּביּב) יז

 צעד מירפ ,20 טלעװ"ּברַא ,לױײמ ןמחנ

 ן47451 ;ןכפ לב-טיל ןר ; .6

 .ןָאקסַארַאט ןופ ןערַאטרַאט ,טנָאפלַא ,עדָאד

 דליּב ןטימ) יקסװָאקַאר קרַאמ :שידיוצנַארפ ןופ

 1982 ,שטיװעקיציָאװ קורד :עשרַאװ .,(רּבחמ ןופ

 4741 .(יקסוָאקַאר קרַאמ קעטָאילּביּב) .יז

 ןעטײק ןיא רוּבג רעד .רָאטקיװ ,ָאגוה
 ךרוד יזעגרעּביא ,ןַאמָאר .41685 101861801659

 .ןימיש :עשרַאװ .עגַאלפױא עט:2 .ָאריּפַאש .ל

 ן37471 ,40 'ז 260 .לַארטנעצ ףיוקרַאפ

 .טלעװ רעד ןופ ןגעװ יד ףױא .לֹושז ,ןרעוװ
 :עש-ַאװ .לײט רעט.1 .ךײר .ש :שידי .ןַאמָאר

 ן374| .1 2604 .ןילטיג

 ז4749) .יז 812--2607 .לײט רעט:2 -- --

 שידיי .ןַאמָאר .עירעּפמיא רעשילמיה רעד קא --

 ן47501 .יז 216 .ןילטיג :עשרַאװ .ןײטשדלָאג .ּפ

 .ַארט ַא ןופ עטכישעג ַא .רָאלעסנַאש ןפיוא --

 :עשרַאװ .ױדנַאל .מ שידי ,ןַאמָאר .העיסנ רעשיג
 ן37511 ,'ז 232 .י"ָא ,ןילטיג

 .סַאּב ,ש שידַײ .רעּבערגנלױק .לימע ,ַאלָאז
 .'ז20 .לושסקלָאפ עשידיײ עיײנ :ענליװ .יקסמָאט

 ן4159| ,(1 'מונ ערעטלע רַאפ קעטָאײלּביּב.לוש)

 .קרעוו עטלמַאזע ג .ויג ,עד ןַאסַאּפָאמ

 ןוא השורי יד .| .ןירּבָאק ןָאעל ןופ טצעזעגרעּביא

 יד -- עגיל-רוטלוק :עשרַאװ .ןעגנולייצרעד ידנַא
 ן47521 יז 320 ,טלעװ

 -נולײצרעד י'דנַא ןוא ןידגיירפ סליוּפ ,|| -- ---
 ןצ7? 1 ,יז 820 .ןעג

 192 ג



 .ז 11,320 .ןַאמָאר .לָאירָא טנָאמ .11/ -- --
4551 

 ידנַא ןוא םענעגושמ ַא ןופ ךוּב:גָאט .{ׁש -- --

 7561 .יז 520 .ןעגנולייצרעד

 .יז 228 ,+ןַאמָאר} ץרַאה רעזנוא .ׁש -- --
 ן47571

-- = 01. 
 .יז 304 ,ןעגנוליײצ

 .רעד 'דנַא ןוא געט עקירעױרט ןיא
4751 

 972 .ַאטעװיא ןוא ןַאשז ןוא רעיּפ .(1/ -- --
 {47591 ײז

 18 28/-7 עטרוחּב יד .רָאטקיװ ,טירעגרַאמ

 יװָאקַאר העוּפ :שױױצנַארפ ןופ ןַאמָאר ,(80ת

 ,ּברַאפדלָאג .ש :אשרַאװ .(לײט רעט:1) יקס

 91 ײז 6

 4061 .יז 242--126 .(לײט רעט:2) -- --

 .יז 999--248 .(לײט רעט+3) -- ==

 יד .לָאטַאנַא ,סנַארּפ

47 621 

 ,עטכישעג עשימָאק

 ,יז 111,219 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .ןיײטשניּבור .מ שידיי

 4761 .108 לּב"טיל ,טרָאּפָאּפַאר .י

 :יה ,דנַאלרעטַאפ ןרַאפ |!) פַארג ,2 ,יצַאטָאר

 :רַאװ .לַאשימ ןופ טײּברַאעּב .ןַאמָאר רעשירָאטס

 עכילטעג ןופ} .'ז 216 .י"ָא ,קרעּבערש :עש

 טָאה ...לַאניגירָא םעד :"רעועל םוצ רעטראוו

 ןיפארג} ןירעּבײרש עשיזאצנַארפ ַא טסַאפרעפ
 ...רעזעל עשיזאצנַארפ רַאפ {יצצַאטָאר עירַאמ

 41 {1398 ,ינוי ,אנליװ

 :בַארפ ןופ .עיצול ןוא רעיפ .ןעמַאר ,ןַאלָאר
 יז 96 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ .ןַאמכייט .מ שיזיוצ

 4765 .127 לּב'טיל ,טרָאּפָאּפַאר .י

 .ןּפמוז יד ןיא טכַאנ ַא .טיַאנַאּפ ,יטַארטסיא

 1112 לּב"זירַאּפ .טרָאּפָאּפַאר .י שדױצנַארפ ןופ

 --71 יז 91 לּב"טיל .ןבײרש ןײמ ןופ ליצ רעד
2 47651--14767 

 .גיװ פיליפ שידיא .סָארטַאּבלַא רעד ,רעלדַאּב
 4751 .51 רעג .ןַאמ

 ןופ ןַאמָאר ַא .םענורּב ס'בקעי .רעיּפ ,ַאונעּב

 .(.גנוצעזרָאפ} לארשי-ץרא ןיא ןעּבעל ןעשידיא

 4769 .3 גַאי מָאמ ,4 ץרעמ שז"דײ

 קירּב |!ןטגטָאש םעד .רעדנַאסקעלַא ,ַאּפויד
 .ײלה יִלֹע שידיא .(עלהשעמ עשירַאצײװש ַאל
 יז .23 צעד מירפ

 .רע .גנונעפָאה ךרוד ןעגינייּפ .םַאדַא רעיליוו

 יַאמ װרָאפ .ןטלּכַאק .ד ןופ טצעזרעּביא ,גנולהעצ
9 7711 

 ןופ שידיא .טָאפַאשע ןפױא .לימע ,ןרַאהרעװ
 (עמעָאּפ} טַאט יד ן5 צעד יײרפ .ּבײל ינַאמ

 ן37721 .12 קוצ ,ןרָאהגײא דוד ןופ שידיא

 ןָא דיל (.א) רעדיל ײרד .לוָאּפ ,ןעלרעוו
 .ַאטנעמיטנעס 4.ג} .ןייש הנבל {.ב} .רעטרעוו
 *"ברַא"רפ .רעקיטש ריאמ :שידיא ,ךערּפשעג רעל

 שן .10 טש

 .(רליב א טָארקנַאּב רעד .לימע ,ַאלָאז
 .ײא ןוא טפַאשנדײל ,עּביל ;17 טְקָא טלעװ"דיי

 -"װַא .(ןּבעל.ןטסיטרַא ןופ ןַאמָאר ַא} טכוזרעפ

 .דױצנַארפ םעד סיֹוא} ?סָאװרַאפ }1 נַאי רוק
 ן3776--41 .12 רעג .(ןעש

 .רַאנעגּפָא רעד .דרַאנרעּב ןן,זרעוורעשז

 ן3777| .8 שז"ליא .(שױױצנַארּפ ןופל ןַאמ רעט

 .שדיוצּנַארפ ןופ .טײקגיליװזייּב .ןשז ,ןערָאל
 {47731 .151 לּבװ"רַאזָאר

 (ןצגנולייצרעד).יג ,עד ןַאסַאּפָאפ

 ..טרָאװ ןעטלַאהעג ;4 װָאנ טלעװ"דיי .טײקמַאזנייא

 טלעװ'דיי .געט גנילהירפ ;4 יַאמ דָא'דענעק
 ן4751--4779| .17 ינוי

 ןַאמָאר רעשירָאטסיה .דנַאלרעטָאפ ןרַאפ .לאשימ

 .שדױצנַארפ ןופ טײּברַאַאּב .ןעּבעל ןעשידיא ןופ

 ן-| .25 גױא שז"דיי

 רעד ןופ סרעטומ יד .סירָאמ ,קנילרעטעמ

 ן4733| .0 גױא טצ*פ .המחלמ

 .ױצנַארפ ןופ} לַאּב ןכָאנ .לוטַאק ,סעדנעמ
 דגיק ןעקנַארק ַא ןופ ןַאמָאר רעד ;42 רעג .(שױ
 .20 ,19 גױא טלעװ"דיי ..(גנולהעצרעק

4755-- 4741 

 *רע) קערש ןופ טייצ ןיא .לָאטַאנַא ,סנַארּפ
 *"עװ ןעקנַאדעג 124 גױא טלעוװ"דיי .(גנולהעצ
 ,0 װָאנ לּבט"ּבול ,ר .מ ןופ שידוי .טײקטלַא ןעג

}57--4456( 

 ןעגוז ןַאוסנַארפ ,עּפָאק !} .סיאסארפ ,עעּפָאק

2992 



 .(עציקס} גנַאגרעטנוא

 ,27 צעד רוק"ד"

 ,14 צעד טלעװ"דיי

75 

 טעּבױטױט םײּב ףָאטסירק .ןעמָאר ,ןַאלָאר
 ,טעּב-הסיסג ןיז ףױא ףָאטסירק ,רעטָאפ ןייז ןופ
 ןופ דנַאּב ןט:10 ןופ ןוא ןט-2 ןופ ןגוצסױא 2}
 םוצ ב"ח .ט---ר ,י שידײ {"ףָאטסירק ןַאשז,
 ן475} .2 "?דיתעה,

 .ליוװ .שאוהי שידַײ .הקדצ .ןַאשז ,ןעּפשיר
 ן4790} .51 צעד גָאט

 רוטַארעטיל עשינעילַאטיא 8
 לש ונוּבר ןופ ןרַאומעמ .ינַאװַאשזד ,יניּפַאֿפ

 .דלָאג .ש ;אשרַאװ .ָאקרוט ףסוי ;שידיײ .םלוע

 ן4091 יג 1,78 *ז90 |1927 :עליה|} .ּברַאפ

 ןגעק ַאקישט ןוא ינינ ,ַארוטרַא ,יטָארַאק

 .ָאיּפ ןוא לוש .סינּפיק .י שידיא ,ןטסישַאפ יד

 ןופ 'דער רעד רעטנוא .5 'נ קעטָאילּביּב ןרענ

 :עליה| .1023 .עגיל-רוטלוק :װעיק .קינזער .ל

 ,ן4798} .יק 80 .יזקע 8000 .ז 128 6

 ןרענָאיּפ א לוש  .דנַאלסור ןיא .ַאקישט --
 .יז 103 .עגיל-רוטלוק :װעיק .13 'נ קעטָאילּביּב

 {4193} .'ק 45 .יזקע 0

8 

 .ספמַאק עשינעילַאטא} שרַאמ רעטעּברַא

 דלַאװגנוי .רענװָאק .א שידיא |ןטָאנ טימ} .(.דיל
 ן47941 5

 ,גָאט רעטצעל רעד .יֿנַאװָאישזד ,יֿביֿפַאּפ

 ,16 טּפעס גָאט .ןָאזלעדנימ ריאמ שידיא .עציקס
 479 .1 ָאנ דָא"דענצק

 ןופ תוױל ײװצ .ָאקירנע |!} ,ַאװָאנולעטסַאק
 4791 .6 רעג .(ןשינעילַאטיא

 רוטַארעטיל עשינַאּפש 6

 ןוא הוח רעטומ יד .,ָאקסַאלּב ,סעיִוַאּביא
 לּבפ"נ .השעמ-סקלָאפ עשינַאּפש .םינּב ערהיא
 971 ,9 ילוי

 ןופ .רעדיל ,לעַאפַאר ָאטרעּבלַא ,ַאטעיררַא
 ן4195) ,82 יז 6--2 רעמַא*ד ,ינשוטַאר .מ שינַאּפש

 עסערּפ .ןנימ רֹּב םורַא ,לעַאּפַאר ,טעררַאּפ

 ָאיר לּבװ"די ,5 טּפעס .עמעהָאצ רעד ;24 טקָא

 .וָאצנצסָׂשַא .י ןופ שידיא ,9

 =יא .רעשיטָאטש רעד .רעיװַאכ ,עד  ַאנַאיװ

 .14 טקָא עסערּפ .(ףוס) װָאצנעסקַא .י שיד

411 
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 ןצפפ} 7. ::צז .ָאטסענרע ,סעלַארָאמ

 שינַאּפש ןופ ,"ןעמזַאטנַאפ, ,ָאירַאמ ,ינַאירַאמ
 1051 .4 ןעּפ .אוולעס

 שיד" .ןדָאר-רעדניק .ַאלעירּבַאג ,לַארטסימ
 |3:04) .80--45 יז 5 רעמַא"ד .גרעּבנייפ .ש ןופ

 .אּב לָאמ עטצעל סָאד .ָאדַאמַא ,ָאװרענ

 צ ןוכ ץלָאטש רעד ;17 טּפעס עסערּפ .טקיטסעל

 .װָאצנעסקַא .י ןופ שידיא .21 ווָאנ .ּבײל
 ן4506--48081

 .סָאלּבעוּפ עדנַארג--ָאיר יד ןופ רעדיל .ןגער

 ן4:0) .85--952 יז 12 לזניא .א .ר שידיא

 עשיכירג עשיסַאלק 8

 רוטַארעטיל
 ן1 .ס578 עז ,ּפָאזע

 רוטַארעטיל עשידניא 4
 ףלעװצ .רעטכיד רעד ,טַאנַארדניּבַאר ,ערַאגַאט
 ;| בקעי תיּב .לאױוע טצעזרעּביא .רעגײז ַא
 יד , ךוּב ןופ ךַאד ן'פױא דנַאל רעדניק סָאד
 סקע"טרַאװ .צ .א שידוי .("הנבל עדנעהעגפיוא
 ;44 טצ"גַאז .לגױפ ַא טימ השעמ ַא 122 סקָא
 .גרעּבדלָאג לטע שידיא ."ילאשזנאטיג , ךוּב ןופ
 סָאד ,) תונורכז סרָאגַאט ןופ לטיּפַאק ַא ;19 לוק
 ,120 לּב"טיל .ן--א .א שידיי .('ןורעפ ןכַאמ

}4513--45091 

 רוטַארעטיל עשיסרעּפטלַא 1
 דלָארעשזדשטיפ ךָאנ .טַאיַאּבור ,רַאמָא ,סַאיַאכ*

 םהרבַא ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ .ןעסײא ,א ר'ד ןופ
 .קרָאיװינ .ןעזייר

 ,דרַאּבָארג .ּב

 .28 ּפַא שזיָאמ

 רוטַארעטיל עשיסור 1

 ,וָאטוקריא

 וקיגרעיװ ץרּפ .4 רעדעפ
}4514{ 

 -ָאװער א .גנילרעטס טנופ ײרד

 א עג



 ןּבױ ןיא ןּבעל ןרענָאיּפ ןוכ עסעיּפ ערענָאיציל

 ."ַאקליּפסָאהינק, :װָאקרַאכ :ן--גשידיא .רעדליּב

 ן45151 .יק 20 .יזקע 3000 6 9

 .ןעטפירש ענעּבילקעג .דינַאעל ,װעערדנַא
 :קרָאי.וינ .(ןלײט 4 ןיא) ץטַאק .מ ןופ יזרעּביא

 -1-237 .םסטעסש 20011581מ2 ס0מקגמצ
 5151 יז 1287 2313 8

 עט.2 .לױײמ .נ שידיי .תוירק שיא הדוהי --

 {4517) יז 06 .ןיקצעלק :ענליװ .עגַאלּפױא

 :עלק רַאּכ גנולײצרעד ,עקנָאיל .8 ,װעשרַאּב

 .קישטייּבָארָאװ .א ןשידיא ןיא יירכ .רעדניק ערענ

 יז 22 .עניַארקוא ןוכ גַאלרַאפ-עכולעמ :וװָאקרַאכ

 {3515) .יק 80 .יזקע 8000 0

 .טכענק .ּפ ,לימ -- ,8 ,דלַאג -- ,יא .,ןיגוּב
 3000 .יז 00 .עגיל:רוטלוק :װעיק ,ל .נ שידיא

 =עּב עירעס ,קעטָאילּביּב 'לוּכָאּכ) .'ק 22 .יזקע

 {4519) .(16 'נ קיטסירטעל

 .ןרעפלײה .פ ּשידַײ ,} .ןטפירש ,וו .נ ,לָאגָאג

 ן4520} ײז 836 .ןיקצעלק :ענליוו

 =רַעװ .עגַאלפױא עט.2 .יירד .םיסקַאֿפ ,יקרָאג
 ןוכ קנעדנָא םוצ :עליה} .'ז 220 .ַאזָאשוּב :עש

 :רעּביא רֵצֹו .םעמדיוװעג ןידיי לאיחי רעטָאפ ןַײמ

 13521} ןרעצעז

 :װעיק .קינזער .ל שידיא .רַאװנַאי רעטנַײנ --

 לוש) .יק 23 .יזקע 5100 .יז 44 .עגיל-רוטלוק
 ן3523| .(3 'נ קעטָאילּביּב ןרענָאיּפ ןּוא

 עט-:2 .רעטייוו .א ןופ יזרעּביא .טייהדניק ןיימ - =

 ן4:25)  .יז 300 .ןיקצעלק :ענליװ .עגַאלּפױא

 .יקסמָאטסַאּב .ש שידײ ,זױר יד .וו ,ןישרַאג

 .לוש) .'ז 16 .לושסקלָאפ עשידי עײנ :ענליװ

 |3524) .(| 'נ צרעגניי רַאפ קצטַאילּביּב

 המלש :שידײ .ערעדנַא ןוא םולּב טטױר יד ---

 קיאַאזָאמ) .'ז 84 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .גרעּבנצזָאר
 3551 .(קצטָאילּביּב

 ןַאמָאר .םולש ןוא המחלמ .1 .ל ,יָאטסלָאש
 רֶעט41 .גרעבנײש המלש שידײ .ןלײט 8 ןיא

 ײז 203 |1926 !} .1927 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ ,לַײש
41 

 {452) .ז 355--215 .לײט רעט-:2 -- --

 .3 שז'ליא .רעטּכיר

 ;װעיק .א .1 שידיא .עקנַאטשַאק .ַא ,װַאכעשט

 .לוש) .יק 13 .יוקע 2000 .יז 96 .עגילידוטלוק
 ן35251 .(18 'נ קעטָאילּביּב-ןרענָאײּפ ןוא

 .תַסַאּפ טכעלנייוועגרעסיוא ,ַאיליא ,גרוּבנערע
 :םידימלּת ענַײז ןוא ָאטינערוכ ָאילוכ ןופ ןעגנור

 ןוא ...ןעגנונײמ ענעדישרַאפ ...צלעד ציסעמ

 .קַאלּפ םחנמ :שידיי .ןכַאז צרעדנַא ךס ַא ןגעװ

 .(ּורּעֹּבא די רעד וצ רּבחמ ןופ טרָאװרָאפ) רעס

 ןוכ דליּב ןטימ| ,'ז 290 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ

 רּבחמ

 סקצ"שרַאװ ,.צ .א ,12 ּבעפ טציפ ,,ד .ס

 ן4559) ,117 לּב"טיל ,טרָאּפָאּפַאר .י .ג טּפעס

 .יא סידיא .לעדוּפ רעסײװ רעד .א ,ןירּפוק

 5000 .יז 25 .עגיל.רוטלוק :װציק .סינּפיק

 ינ קעצסָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא =לוש) .'ק 25 .יזקצ
4301 .)5 
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 =קָא ן9 דלַאװגנוי ןןטָאנ טימ} .שרַאט:ַאיװַא

 .ױט יד טינ טנײװַאּב ;1 רענָאיֿפ .רעדניק רּבַאיט

 רעקרַאטש לָאז ;3 דלַאװגנוי {|ןטָאנ טימ) .עט

 :ָאקָאל , ןפ וװיטָאמ ןפַא} !דיל רעזנוא ןעגנילק

 .טײּברַאפ רעשירענָאיּפ ;3 רענָאיּפ .("וװיטָאמ

 {4585--4581} .רענװָאק .א שידיא .2 |ןטָאנ טימ|}

 .לדַײמ ַא טנרעלעגנָא .ידַאקרַא ,ָאקנעשטרעװַא

 גָאט'ליװ .ןטַאט ןופ השוריּב ;14 ינוי שז"דיי

 29 טקָא ליװ טײצ .תולג ןיא רעדירּב ;0 ילוי

 ן24 ּבעּפ קלָאפ .סענַאדָאמעשט 2 טימ עטכישעג ַא
 ;12 נַאי לּבט"דיי .רָאיטקַא ןַא טימ השעמ ַא

 .עּפס ;ו3 ילוי גָאט"ליװ .רענָאילימ רעײנ רעד

 םעד ןעּברָאדרעפ ;21 יַאֹמ .רעלױפ רַאפ לעיצ
 ן1543--4:5)

 .עג ןופ גערּב רעד .דָאלַאװעסװ ,ווָאנַאװיא
 --85 יז 900 ,44--47 יז 89 לּב"טיל ,שיפ על

60 4544 

 .(גנולהעצרע} גנַאגזײא רעד .ד ,ןַאמזייא -
 3531 .27 יאמ טלעװ"דיי

 רעד .ל ,וועיערדנַא
 .17 רצג .ןעשיסור

 םעד סױא .רעטכעלעג
(4348) 

 רעד .טעװָאס רּעװקסָאמ ןיא .לַא ,װעיסָארַא
 ,20--14 יז 9 רַשִמַאה .(רעדליב} למערק

|3547{ 

 ((סכ 5



 ןַאמָאר .ןענָאילימ ,0 .:ועשַאּביצרא

 10 נַאי עסערּפ .ןיקויו .ּב :ןופ טצטו

 -רעּביא
3541 

 שידיי ,ָאנכַאמ ןרעזנוא ָאקטַאּב םייּב .א ,לעּבַאּב

 טכַאמ גינעק עינעּב ;132 לּב"טיל ,לדױײמ .ג

 -רעטנוא רעסעדָא רעד ןופ רעטסעװש ַא הנותח

 שיסור ןופ .הילְדְג ;21 װָאנ ּורָאפ .(טלעװ

 עצרוק) עטעדװירקעג ;138 לּב"טיל ,לדַײמ לטיג

 רעמַאה .דלעפנעזָאר שרעה שידיא .(ןעגנולייציועד

 .קַאלשנעּבױט ןיימ טימ עטכישעג יד ;11--9 ז1

 =רעד ַא ;110 ,109 ,108 לּב"טיל .מ ,ג 'זרעּביא

 }1 גַאי גָאט"ליװ .ןרָאהנײא דוד 'זרעּביא .גנולַײצ

 15--12 יז 7 סײנ .ה .ד שיסור ןופ .ץלַאז

 רעד ;43 טשיּברַא .גנולַײצרעד ַא .קַאזָאק עקּבויל

 ./--9 ץרעמ קלָאפ .(גנולייצרעד} "גיגעק.
45491--4597} 

 ייא .ןצלָאטש ףַא לּביּב יד .רטָאיּפ ,וָאקנַאּב

 4551 .29 טפעס ײרפ .גרעּבנײפ .ל שיד

 'רעע לז זיא רעװ ,דלַאװעג ,ןַאװיא ,ןינוּב
 רעד ;8 ןוא ּורָאפ .א .מ שיסור ןופ .(גנולהעצ
 ?הצצרע} ץאלַײי ריציפַא ןופ סעצָארּפ דרָאמ
 יַאמ .שטיװָארעשַָא .מ ןֹוׁש יזרעּביא יײרפ .(גנול
4 45591--4560} 

 =ָאּפ .י שיריא ,ןרויטַאינימ יײװצ ,א ,װעטסַאג

 45611 ,20--19 יז } רעמַאה .ץנַארעמ

 ךוב ןופק תושמשה ןיב .םיסקַאמ ,יקרַאג
 טצּברַא"אע .יקסװָארַאמכ שידײ .4?ךַאלהשעמ ,

 טלעװ'דיי .(גנולהעצרע} סיפ רָאּפ ירד ;9
 ןופ גניקריו יד ;20 צעד רוק"דיי ,10 צעד

 רעטומ יד ;2 רעג .(ןעשיסור םעד סױא } רעכיּב

 טצ"פ ,טַאלּבצלָאה .מ יזרעּביא ,סיקסמצק יד ןופ

 *טינ יד ;7 גױא ײרפ ,28 ילוי שז'דיי ,28 יַאמ

 .(ןײטשּפע .א שיסור ןופ) עפיל עטרעפטנעעג

 /1927--ךשמה| .361--543 יז 6 ךוּב"וא
45021--4568) 

 ,עדַײז רעקיאײנש רעד .יערדנַא ,ווָאּבַאלג
 ן3:07) .17 צעד ײרפ .רעצלעס דוד ןופ שידיא

 ןיא .רָאדַאיּפ ,ווַאקדַאלג
 =ַָאר שרעה ןפ שידיא ,("טנעמצצ., ךוּב ןייז ןופל

 ןופל טנעמעצ ;51--96 יז 0 רעמַאה ,דלעפנעז

 .29--23 'ז 6--9 בימ ןרעטש .4שיסור
45681--4509} 

 ירע) צלעדײמ עניילק סָאד ,װָאקיצשנעּבערג

 .יוּבפױא ןּופ טייצ

 שז'ָאמ .ןַאמלוא ַאהטרעּב ןופ .שיריא .ףגנולהעצ

 {45701 .16 צעד

 ירָא'נַא .ןעגער רעד .מ .ֹוװ ,שטיװעשַָארַאד
 ףױא םיאנוש ;1 שז'ליא .עלהשעמ שילַאטנע

 שידיי .(עדנעגעל עשיסרעּפ א טלעװ רענעי

 .90 ילוי ליװ טײצ .טסישטָאּבורט .א ןופ
 ן4579--4871}

 רעטסימ ןופ ןכערּברַאפ 'ַשד .א ,ווָאדזָארד
 ,גרעּבניניפ .ע שידיא ,4גנולײצרעד}  ָאשוד
 ן4573} .(ךעשמצה} 27 ,21 טקָא רַאכ ןרעטש

 *ָאר 8 ,לעקניװ ,ןעּפמעט ןיא .וװ ,וװעיַאסערעוװ
 װָאנ שז"דיי .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןַאמ

 |4574} ן1927--ךשמה| .81 צעד -8

 ,עקטַארקָאטסירַא יד ,ליאַאכימ ,ָאקנעשטשָאז
 שז"ליא ,דנַאלסור ןעגיטנייה ןופ עקסערָאמוה ַא

 .,י ןופ יזרעּביא .עדרעװ עכילשנעמ ;6
 יניּפש ;17 צעד סקע*שרַאװ ,19 טּפעס װרָאפ ,ק
 ןופ .2 ילוי טצ"פ ,82 רעג ,4שיסור ןופ} סּבעיי
 {4577--4579 ,8 .ג שיסור

 שז"דיי .טדנעגצל רעלטעּב ַא .1 .ל ,יַאטסלָאט
 ןערָאװעג ןיא ץירפ רעטכעלש ַא יװ {20 יג

 .שטיװָארעשָא ,מ טּפירקסיונַאמ ןופ יזרעּביא ,טוג

 גָאט .גנולהעצרע ,לעװײט רעד ;7 ּבעפ וורָאפ

 .ַאמַארד .רעכַײר רעד רעטעּפ 119 ינוי---20 יַאמ

 .עשָא .מ טּפירקסונַאמ ןופ יזרעּביא .ענעצס עש 9

 ן4551--45781 .14 ּבעפ װרָאפ .שטיװָאר

 /רהָאי ןיא גנאגרעטנוא-טלעװ רעד .נ ,ןיסַאט

 יד, ןַאמָאר ןעשיטסַאטנַאפ ןופ ןעלטיּפַאק} 7
 {4550 .17 צעד סקע"שרַאװ .4?עפָארטסַאטַאק

 .רע} תעכילקילגנוא יד ,ס .א ,וועינעגרוט

 םהיא טגנעה ;28 ילײ טלעװ"דיי .4גנולהעצ

 ן4554--4885) ,31 רעג .ןעשיסור ןופ .עציקסל

 יד ףױא טעלָארּפ |}} .ַאלוַאּפ ,ַאנישטיט
 .(ןזייַא םעד ּבױל , :עמעָאּפ רעד ןופל {?} .ןריט

 {45591 .40 עידרַאװג עגנוי .ק ,ל שידיי

 שידיא .(עקנצצס} טרָאװ ןיא וױלּב .יפפעט
 ן45561 .7 װָאנ טצ"די .ןיטשנײװ ,י

 ילוי ײרפ .ָאמַאק רבח .א ,יקסרָאמַאנרַאשט

1 18, 571 

 ןעכיצ:ספורסױא רעד .ןָאטנַא ,װַאכעשט

 יגיטכױרָאפנוא ;27 ילײ טלעװ"די .(עציקסל
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 .םײה רעד ןיא 320 ילוי .(גנולהעצרע} סײק

 רהיא 128 ינֹוי טצ'פ .זײר לדנײרּב שיד"

 .טסַאג ַא ;5--4 'ז 2 שז"ליא .ז .א שידיי .צמַארֿצ

 יזרעּביא .שנעמ רעכילקילג ַא 123 לּבװ"רַאזָא

 :רע} .ַאשירג 120 ינוי דָא"דענעק .ה .פ ןופ

 רעזעל רעד סָאװ ;9 גױא טלעװ"די .(גנולהעצ

 ַאל ..סססט ;7 רָאנ .(עציקס} ןעכַאמ ןעק
 .ײצרע .טעליּב.עירעטָאל רעד }26 גױא .{דליּב

 43 ךָאװ"נילַאװ .קינלצמ .ג ןשיסור ןּוּפ .גנול

 .י 'זרעּביא .עכעלצצזעג טשיג סָאד ;7--5 יז

 טליוװ'ס ;22--18 יז 2 פָאה"וא .שטיװָארָאדגיח

 .(קינלעמ .נ ןעשיסור םצד סױא} ןעפָאלש ךױ

 .(גנולהעצרע} טייקגינײלק ַא ;29 ּפַא לּבס"ךַײ

 =ָאר .שיסור ןופ ,..לעציּפש ַא ;| גױא טלעװ"דיי

 ן4901- 4588 .132 לּבװ"רַאז

 .ָאר רעדנענַאּפש ,הצרד ןָאעל .ס ,שטיוועקשוי

 לציצעּפס שידוי .ןעּבעל ןעשיטדעטשסיורג ןופ ןַאמ

 .דנַאלרוק .י ןופ 'טַאלּבעגַאט רעזדָאל , ןרַאפ

 ן1997--ךשמה| .51 צעד--26 טְקָא לּבט'ָאל
(4902} 

 שידיי .ןַאגילוכ ַא ןופ ױדיװ .ייגרעס ,ןינעסעי

 טלעװ = רעטעּברַא עשידיײ .ןײטשָאלּפ {.ה) .ח

 שידיי .טנוה ַא ןגעװ דיל ַא ;22 נַאי (לּבס"א)

 ,11--70 יז 2 ןַאּפש ןיא .ןײטשּכָאה .,ד ןופ

 ףמַאק .ןַאמסײװ .י שידיא ** 23 טּפעס יירפ
 {4905---49081 1פ

 :טיװק ,ל שידיא .טניװ .ס'רָאּב ,וװַאינערװַאל
 .1 ,9 ,3 טּפעס רַאכ ןרעטש .(ךעשמצהל ָאק

: 8901 

 .יא .(גנולהעצרע} אּבעּב ,יקסװערַאזַאל
 .81 צעד שז"ָאמ .ןַאמלוא ַאטרעּב ןוכ שיד

4907 

 ןופ שידיא) הליפּת ַא י .מ ,וָאטנַאמרעל
 {49051 .46 רעג .(רעטומלרעּפ .מ

 יײרפ ."יאצרװצי , .רימידַאלװ ,יקסווָאקַאיַאמ
 |49099} .18 צעד יײרפ .ןיװצל םייח שיסור ןופ

 291 י7519 עז .נ ,וָארדנַאקינ

 .גנולײצרעד} ןגױלפעג יװ טעמּכ .ל ,ןילוקיב
 ן5911} ,12 רָאנ ײרפ

 :טנַארַאפ רעד .רעדנַאסקעלַא ,ווָארעװעגנ
 .טרָאּפָאּפַאר .י שיסור ןופ .רָעטעּברַא רעכצלטרָאװ

 יי .138 לּב"סיל

 ,גנולהעצרע .ַאקעט ַא ןיא .יערדנַא ,לָאּבָאס

 -ַאּברָאה רעד ;29 גױא וורָאפ .ק .י ןופ 'זרעביא

 ןשרַאק יד ןעװ ;26 טעּברַא"אע .ג .ל שידיא .רעט

 שידיא ,(גנולײצרעד רערעסערג  ַא ןופ) ןעילּב

 .(בלעװָאנ} ךל ךל ;11 ינוי מירפ .ינמוזַאר .מ

 .46--31 ןּבעל"דַאר .טצנעּב .ש שידוי
 ן4916--4913)

 .ד יזרעּביצ .ןטנַארגימע .סירָאּב ,ווָאקניװַאס

 {4917| ,15 באי 2 ,יברַאשט

 .י סידיא ,םולח סװעשטלעּב .א ,וַאכַאטס

 ַאְל עּבטמ ענעדלָאג יד ;9- ינוי ײרפ  .דיסָאכ

 ן4919--4913| .20 ילוי מירפ .(עלהשעמ

 שיסור ןופ .רעכערּבצעזעג .ַאידיל ,ַאנילופייס

 טױט רעד ;3 ,4 ,9 דיּתעה םוצ ב"ח .ט--ר .ל

 ,"ַאײגיריװ, ןַאמָאר ןוכ לטיּכַאק .ַארַאגַאמ ןו

 ;19--15 װָאנ יײרפ .רעגידַאג .ש ןופ שידיא

 ,118 ,117 לּב"טיל .מ .ג שיסור ןופ .ַאקשַאס
 ן4959--4920) .ן20 ,9

 .רע} ןעמוקעג זיא רע .ל ,שטיװָאמיּפַארעס
 4231 .15 ינוי סלעװ'"דיי .(גנולהצצ

 רעד , ךיּב ןופ) רעדיל .ַאירַאמ ,ַאיַאקסּפַאסס

 -רָאק .פ |שיסור ןופ} .("רַאה ןגנערטש ןופ קוּכ

 41 .6 לּבװ"דַאנַאק ,ןַאמ

 .ּב שידיי .עיפַארגָאיּבָאטױא .ַאיליא ,גרובנרצ

 שידיא .עקלויל עטנעצײרד יד ;25 לַארטש .שטס

 יד ;29 ,21 װָאנ ײרפ ,43 טש"ּברַא .גרעבנַײּפ .ל

 יָאר שרעה ןוּכ טעּברַאַאּב .יענ ַאנַאשז ןופ עּביל

 ;41927--ךשמה} 31 צעד --20 װָאנ .דלעפנעז

 -עװ רעװָאקירטעּפ .שטיװָאנָאסמַאס .י שידי .ַאדע

 ישר"טיל .ן--ר שידײ .קַאמערעט יטּכ ;30 רעק

 3 גוי"רפ .צקלויל סרַאנומָאק םעד ;16--19 +
 ן4950--4925| 2153 = ?

 שידיא .טניװ רעכַאלשטנעמ .סירַאּב ,קַאינליּפ

 השצעמ ַא ;11--5 יז 2 רעמַאה .דלצפנעזָאר שרעה

 .ןָאסלעגרעב דוד שידַײ .םַײל ןוא ןלַאװק ןגעװ

 .30--20 טּפצס ײרפ ,66--29 *ז 2 ןַאּפש ןיא
|4952--49511 

 8א) ןרָאי ןוא טעטש .ןיטנַאטסנַאק ,ןַידעפ

 יע .| נַאי טצ'פ .(1016 רַאיןגעװ לטיּפַאק

 |3955) ן1922 ןופ

 שבצמ רעמעװקַאּב ַא .ליאַאכימ װַאידױזַאק

 :(דנַצלסור ןיא רעגייטשסנעּבעל ם םצד ןופל
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 .5 ,7 ילוי טצ"פ ,43 רעג .ב--.ס שיסור ןופ
9341 

 +יצרעד} טצליּב רעש'נינעל ,8 ,וװָאסָאלַאק

 ן49351 ,24 ,28 יַאמ ַײרפ ,(גנול

 .(גנולהעצרע} טכַאנ ייּב ,וו ,ָאקנעלָארָאק

 {39361 ,29 װָאנ טלצװ"דיי

 עשיטסינומָאק) סענירּבַאיטקָא .א .ג ,ווָאּפרַאק

 |495) .5 װָאנ מירפ .(סעצינתיי-ּב ןוא ן'תירּב

 .רַאפ רהיא .וַאלסעשטאיװ ,יקסווָאקילוק
 :ָארעשָא ,מ 'זרעּביא .ןַאמָאר .ןַאמ רענעּברָאטש
 1 ,10 ּפַא װרָאפ .שטיו

 עּביל עטשרע יד .ןַאמיעלעטנַאּפ ,וָאנַאמָאר
 ,דלעפנעזָאר שרעה ןֹופ שידיא .גנולייצרעד)

 *רעד .ךעלצעלּפ עצרַאװש ;19--14'ז 10 רעמַאה

 --19י*ז 3--9 נימ ןרעטש .שיסור ןופ .גנולייצ
6. (4989--1910| 

 רוטַארעטיל עשיסורסייוו 9

 ,ש שידיי .(צדנעגעל עשיסורסײװ} .ןעציישז

 {49411 ,14 מיײּב"נירג ,סעלעקלַאמ

 .עמעָאּפ .עמשטערק יד .סַאכימ ;טָארַאשט
 --1 יז 1 גימ ןרעטש .קירַאכ .א שיסורסײװ ןופ
5 4941 

 רוטַארעטיל עשיניַארקוא 9

 שידיא .קינטימעלַאכ עקדעפ .וװ ,ָאקנעשטיניװ
 3000 ,יז 41 .עגיל:רוטלוק :װעיק .סינּפיק ,י

 ינ קעטָאילּביּב:ןרענָאיּפ ןוא-לוש) ,'ק 29 .,יזקצ
 ן49431 519

 .וא ןופ ,עמַאשז .עידַאקרַא ,ָאקנעשטּבויל
 .עניַארקיא ןופ גַאלרַאפ.עכולעמ .רוש .ל שיניַארק

 ן4944} ייק 11 .יקע 2000 .'ז 6

 1818) רָאי ןטפניפ ןיא .8 ,יקסגיּבויצַאק

 .ע -- שיניַארקוא ןופ .גנוליײצרעד .(20019:428

 ,ז 182 ."ַאקליּפסָאהינק, :װָאקרַאכ .גרעּבניניפ

 3941 .'ק 80 ,יזזע 0
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 טלָאװעג טָאה ױזַא || ,װָאליַאכימ ,וויקצַאי
 טצ"פ ,רעלצג סקַאמ שיניַארקוא ןופ .גינעק רעד
 {3541 ,287 צצד רוק"דיי ,4 ינוי

 יח שיניַארקוא ןופ}} רַאוּבָאק ןופ דיל סָאד
 ן4947} .14--11 יז 3 ּפָאה"וא .גרעּבדלָאג

 .לוויטש ןיא רעטָאק רעד .ַאלַאקימ ,יװָאיליװכ
 ן3945| ,01--951 יז 6--8 טלצוו"ר .ּפ .ד שידיא

 רעד ןופ טנעדױערּפ רעד .א ,ָאקנערַאסילס

 ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה} קילּבוּפער.טױרקרעױז

 ."ר .(ןשטנעמ ןקיטײז ַא ןוכ עטלמַאזעגפנוצ
 = .80--40 יז 12 טלעװ

 .ל שיניַארקוא ןופ .עקרָאס .ןַאװיא ,ָאקנַארפ

 ן3950} ,96 ,25 ,24 טּפצס רַאכ ןרעטש .ָאקטיװק

 רוטַארעטיל עשירַאגלוּב 1

 .כישעג עדנענַאּפש ַא ,לימדול ,ווָאנאגאטס

 {3951| ,91 יַאמ טצ*פ .ּב ,ס שידיײ ,,,עט

 רוטַארעטיל עשיליופ 8

 גנילירפ .ברע .ןַאפעטס ,יקסמָארעשז
 .װַא .ןלַײט 3 ןיא ןַאמָאר .4 ,,112006105מ/ס'}

 :עשרַאװ .װָאקרוט קחצי ןופ יזרעּביא עטריזירָאט

 .'ז 428 .ַאוָאשוּב

 .2 קצוו"גוי ,ן--ש .נ .2 פַאּב ,ץירוט .ּב
4951 : 

 :שידִיי .טנורגּפָא .שזרעימישזאק ,רעיַאמטעט

 יז 172 .טנעירָא :עשרַאװ ,ןַאמרעּבלז .ַא

 ,39 טלצװ"ּברַא ,ןַאמלואװ ,ש

 שידיײ .עמעָאּפ ,עמושזד .שוילוי ,יקצַאװָאלס

 יז 1029 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .װָאקרוט קחצי
 {49541 .199 לּב"טיל ,קרַאמ ןרהא

1491 

 .לצ ןיא עטעמושזדרַאפ יד ןופ רעטָאפ רעד --

 .עיּב :עשרַאװ .קַאיַאש .ג שידיײ ,עמעָאּפ .שירַא
 4958 .יקסנָאשז

 ּבָאה'כ } .ַאקֲא עיקסרעּפ

 :אשרַאװ .לצגייפ הנח 11 ,ןײלַא

90 

 ,רעטביװ .|1 .ןרעױּפ .טס ,לװ ,טנַאמיײר
 416 .טנעירָא ;עשרַאװ .גרעּבנעזָאר המלש שידיי
 ן49571 1

 ןעפָאלש וצ ארומ

 'ז 4 .ַאנעריס
1 

 4551 ,'ז 520 ,גנילירפ ,111 ---

 ,יז 443 .רעמוז .ןש --
 4541 ,3 צצד טציפ ,,ה ,ל
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 *וז ןּוא גנילירפ ,רעטניװ ,טסּברַאה .ןרעױּפ ---

 .נ ןעגנוצריקרַאפ טימ שיליוּפ ןופ 'זרעּביא .רעמ

 -{72-/-84--97 .לעּבָאנ :עשרַאװ ,לַאטנעמולּב
 14960 .ז77

 לַײט רעט.?ל לוּבמ ,קירנעה ,שטיוועקנעש
 .טפיטשײלּב השמ שידײ .4עיגָאלירט רעד ןופ
 ן4961) ,יז 403 .ַאזָאשוּב ;עשרַאװ .לײט רעט1

 4961 ,יז 978 .לַײט רעט:9 -- --

 3631 ,ז 456 .לײט רעט:9 -- --

 4641 עז טפכ טיש רעט20 - =

 9651 יז 288 ,לײט רעט28 -- --

 951 ַײז 809 .לײט רעט:6 -- --

 .ןלײט 4 ןיא ןַאמָאר ,דרעװש ןוא רעיפ טימ --

 רעט:1 ןעגַאלפױא עט:2} .טפיטשיילּב השמ שידיי

 {49671 יז 522 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ ,לַײט

 4968 .ז 244 .לַײט רעט:ע - ---

 .לײט 3 ןיא ןַאמָאר .יקצענָאלַאּפ החּפשמ יד --

 . יז 11,204 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .רעּפש הנוי שידי
(4969} 

 ר יז 385 .לײט רעט:2 -- --

 {3971} יז 459 .לַײט רעט:2 -- --
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 :רע} םולּב יד ּביג .ַאזילע ן!ן ַאװָאקשעשזרַא

 גױא דָא"דענעק ,0 גױא טלעװ"די .(גנולהעצ
 עטנַאסערעטניא יד) םיבתּכ ס'נעדײז םעד ;18
 ןופ דניק ַא רעמױרט ַא ןופ עטכישעג סעּביל

 לּבט"דיי .(רעדורּב ןעמירָא ןַא ןוא ןערעטלע עכייר
 4978--49751 .21 ץרעמ

 ַא ןופ ערהע יד .ז ,יקסװַארטסָא-לקַאמּפַאה
 ַא רפ עטכישעג סעּבעיל ַאל רעטכָאט רעשידיא
 .8} צעד טנײה  .,(ריציפָא ּבַאטש-לַארענעג
 39741 {1927--ךשמה}

 .ל .ש שידיײ :.ןמיה-רעייפ .ףעזוי ,ןילטיוו
 9751 .103 לּב"טיל .ןַאמרעדיײנש

 ךח ריד טימ .שזעימיזַאק ,יקסנישזעיוו
 .תובחר .טלעװ . יד יװ טלַא .רעמָאטישז .ןגָארט

 יז 2 לוניא .לשערגײג לדנעמ :שידיא ןרעדיל}

40--41 49761} 

 ראה ײרפ .זױה עסײװ סָאד ,ןַאילוי ,םיוווס

 ײא) 132 לּב"טיל .רעטכיד ַא ןגעװ ;12 יז 2

 {471 ,(ןַאמרעדײנש .ל .ש ןופ ןעגנוצעזרעּב

 רעד ןיפ ןעקנַאדעג ענעדלָאג .ש ,שטיװָארַאמ

 .30--99 .יז 8 ּפָאה"וא .רוטַארעטיל רעשילױּפ

4971 

 יָאמ .ש "זרעּביא .קעדָארשַא --יקסנַאירַאמ

 4 פָאה"וא |דיל} ..,ןעגנַאגעג ןענייז יז .שטיװָאר

 ן49791 .24--23 יז

 טָאה ףלָאװ רעד ,ווַאלסידַאלװ ,ַאילמָאקָאריס
 ,} מייּב"גירג .שטיורוה .ש שילױּפ ןופ .הנותח

|4950 

 ןופ .דיי ַא .שוילוי ,יקסװָארדנַאּב --ןעדַאק
 יינש .ל .ש שידי ,"*טָאטש סרעטומ ןימ , ךוּב
 4911 ,123 ,122 לּב"טיל .ןַאמרעד

 יד ןופ ךוּב סָאד  ןופ .ןַאי ,שסיװָארּפסַאק

 4110 לּב"טיל .ץיװָארָאה רֹעּב שידַײ .*עמערָא

 לּבט"ָאל .ןיּבור לארשי ךרוד 'זרעּביא .רעדיל
 498---49891 .15 גױא

 שילױּפ ןופ .רעדיל ײװצ .לָאטַאנַא ,ןרעטש

 4954 ,120 לּב"טיל .ןַאמרעדײנש .ל .ש

 רוטַארעטיל עשיאערּבעה 4
 ,תודגא עלַא .םישרדמ עלַא ןופ רצוא רעד
 שרדמ ןופ ןעמונעגסױרַא םילשמ ןוא ןעגנולהעצרע
 שרדמ ,תוליגמ שמח שרדמ ,אמוחנּת שרדמ ,הּבר
 ,ינועמש טוקלי ,הדגא שרדמ ,רהז ,בוט רחוש
 / :לא .םישרדמ ערעדנַא עלַא ןֹופ ןוא רשיה רפס

 רעיכ ןיא (ק"רשּת) ןיװעז .י לארשי ןופ יזרעּב

 189מװ/8/6 ?ט0- ;קרָאיײינ ,לײט רעט:1 ,לַײט
 ר .יז 222 .ןופםומש= 0

 4961 יז 224 .לײט רעט:2 -= -=

 1 .יז 294 .לײט רעט:8 -- ==
 יי .יז 900 .לײט רעט:4 -- --

 תמשא} ןורמוש ןופ דנױח יד .א ,וּפַאמ

 :ןעצ :עשרַאװ .,םיוּבלעּפע .ּב שידי ,{,ןורמוש

 :ָאילּביּב-טנגוי 'רָאטסיה) .'ז 26,348 .י"ָא ,לַארט
 : ן398 .(קעט

 .גָאלּבעג טָאה סָאװ ,רעד .ץרּפ ,ןיקסנעלַאמס
 שַארגָאיּב רעד טימ .םױּבלעּכע ,ּב שידי .טעשזד

6199 7 



 "צג ןיקסנעלָאמס ןופ קיטסירעטקַארַאּכ ןוא עיפ

 ,-ּבהכ ןופ דליּב ןטימ .ןיניײרּב ןבואר ןופ .ןּבירש

 ףיוקרעפ .יז 246--8--22411 .רפס :עשרַאװ .1
 4990 ,לַארטנעצ

 ןוא עיפַארגַאיּב רעד טימ ,ןהֹּכ .ז שידײ -- --

 ןופ ןּבירשעג ןיקסנעלָאמס ןופ קיטכירעטקַארַאכ

 .רַאװ .}} ,רּבחמ ןופ דליּב ןטימ .,ןיניירּב ןבואר

 .לַארטנעצ ףוקרעפ .יז 600--249,/ .רפס :על
11 

 ,ּודָאל ןופ יּבר רעלרַאט .לדוי ,גרעּבנעזָאר

 ...םיתפוכ עכילרעדניאו ...עדײז רעלָאּפש רעד

 םעד ןופ גנוצעזרעּביא ...גנוּבײרשעּב-סנעּבעל ןייז

 םעד טימ ...ל"ארהמ תראּכּת רפס ...ן'שדוק-:ןושל

 :רַאשז ףױא ...'זעגרעּביא ...-ּבחמ לעּב ןופ תושר

 ,זדָאל---רעװָארַאימעשּפ ...ףסוי 'ר :עשרַאװ .ןָאג

 ן4992| יז 160--יּפ .ייָא

 צ

 .גיק} .סעקינרעמוז עניילק .ןושרג ,רעדנַיּבנייַא

 .א ךרוד שיאיירּבעה ןופ 'זעגרעּביא |עסעיּפ:רעד

 53 .8--4 יז 4 גרַאװגנוי .גרעּבמָארּב

 .טלעו ןיימ ןיא ןּבעל וצ רעװש זיא'ס .עבשילא
 .ןירעּפלַא .א ךרוד שידיא .'הנטק סוּכ,, ךוּב ןופ
 שידוי ."הנטק סוּכ, ךוּב ןופ ;12 ּװָאנ מירפ
 ןופ יזרעּביא .דעיל ַא ;13 דנַאל"אפ ,ןירעּפלַא .א

 ן9:90-9494 .23 טקָא װרָאּפ .דַארגָאניװ .מ

 . , ,יכנא

 .41--40 טעּברַא"אע

 .דנַאל רעזנוא ןיא ןהעגמוא םנופ
71 

 לבט"ד" .ףָאשיּב רעד ןוא םש לעּב רעד
 יײװצ 2 ,| טּפעס .ןוז ןוא רעטָאּפ ;26 גױא

 לש ונוּבר ןופ ףּתוש רעד ;20 גיױא .םירבח

 ,ןעגָאװ רעד ןוא רעדניש רעד ;31 גױא .םלוע

 גױא .עשר ךלמ רעדָא רעדײנש רעד ;5 טּפעס

 ןּב יכדרמ ןופ "תוישעמה רפס, ןטױלל 9
 ן5008--4995) .ןַאמצלַאז .ח ןוכ שידיא .(לאקזחי

 רעשט טצ"ּברַא .ךוּב:גָאט ןַײמ ןופ .ח א ,רנרּב

 .(גנולהעצרע} .העבש ;1 דיתעה םוצ ג"ח ,6

 .14 ץרעמ דָא"דענעק .ק ,ה ןוכ שידיא
 ן25004--50041

 יעל רענליװ ַא) .בר רעד ןֹוא ןואג רעד
 לּבװ"די ."עובשה, ןטױל טײּברַאַאּב .(עדנעג

 {50051 ,5 ןידנעּב

 .("ןהֹּכ הארמ,} לודגףןהֹּכ ןופ סלַאסשעג יד

 {50081 .17 טּפעס סקע"שרַאװ .צ :שידוי

 ןדיל} ,הליפת .ל"צז יּבר .לארשי ,ַארַאגַאנ
 .12 'ז } רעטעלּב"הרוסמ .דוד--ןּב .מ שידיא

 ן5ססד}

 ןופ גנולהעצרע ַא ןופ .םחנמ ,יקסנַאנזָאּפ
 יי ס1 דנַאל*אפ .(ר .א שיאערּבעה

 ד ןוּכ השעמ ַא .הטוס ַא .דוד ,ןַאמשירפ

 -ערּפ .ןָאסקַאסיא קחצי שידיא .("רּבדמּב , עירעס
 5009} ,8 גױא עס

 ...םיהלא רסומ הז םג ןכא ,ןמחנ םייח ,קילַאיּב
 א ן3 טּפעס לּבט"די .םֹע תכרּב ;0 י'נ טש"וא
 ןײלק ַא ;13 נַאי .דיל .םירירפצ 9 ּפַא .טרָאװ
 .+ןויצ ןיא רעדורּב ןַײמ וצ תולג ןופל עלעווירּב

 ענעדלָאג יד ;(ןיװעל לארשי שידיא) 19 ץרעמ

 ."םע יריש, ןופ 'זרעּביא עטריירָאטװַא .,עװַאּפ

 . .דיל ןַײמ ן258 ּבעכ מירפ .ָאלעַאקימ ןוכ שידיא
 רעקסיװָאקלָאװ .קישטור ןבואר שיאיירּבעה ןופ
 ן5016--5101 ,12 ןּבעל

 שידײ .בױלג ךיא .לואש ,יקסווַאכינרעשט }
 26 לּבװ'דעש  .גרעּבדלָאג .י

 ס'איבנ םעד ןופ ;3 י"נ טש"וא
 ןוכ שידיא) 8 נַאי לּבט"דיי

 .ר .י שיאײרּבעה ןופ .עיגעלע

 .דעיל געיװ ַא

 .דיל .ןעגנוהעז

 .(ןיװעל לארשי

 .12 ּבעפ קלָאפ
 ןפ00--50171

 ןוא ריבג ַא טימ השעמ ַא ,לאקזחי ןּב יכדרמ
 ,ח ןוכפ שידיא .(השעמ סקלָאפ ַא) ןַאמירָא ןַא
 ן5ס211 .0 צעד לּבט"די .ןַאמצלַאז

 (ק"רשּת ןופ יזרעּביא) ,תורצוא עטלַא ערעזנוא ןוֿפ
 {50321 .23 ּפַא לּבט"דיי

 יּבעה ןוכ .(טענָאס} ץַאלַאג .בקעי ,רעשטוק

 ,30--39 טעּברַא"ע ,ןַאמרעקַא שרעה שיאער
 ן50521

 גנולײצרעד .לוש יד .,הדוהי ,גרעּבנייטש

 15024) ,11 װָאנ מירפ .ױלה ילע 'זרעּביא

 .ןירעּפלַא .א ךרוד שידיא .תוצח .א ,יקסנָאלש

 ן50221 ,20 דנַאל"אפ

 שידיי ,..טכַאנ רעד ןיא לוק ַא .ד ,ץיבונועמש

 {50261 .8 דנַאל"אפ .גיװצנעזָאר לאיחי

 שידיא .דיל ,רעטכָאט סגנילהירפ םעד ,רֹואינש

 {50271 .22 גַאי לּבט"דיײ .ןיוװעל לארשי ןופ
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 קיטירק ןוא עטכישעג 9
 רוטַארעטיל רעשיאערּבעה רעד ןופ
 ניק ןוא רעלעטשטפירש יד ןופ טפגוקנעמַאזוצ

 .ָאטָארּפ ןופ רוציק ַא .םיבנע תירק ןיא רעלטס

 .עטשטפירש ןופ טפנוקנעמַאזוצ ןעטייװצ ןופ לָאק

 רעד ךרוד 'גסױרַא .י"א ןיא רעלטסניק ןוא רעל

 :אשרַאװ .ןילױּפ ןיא ,ל .ק .ק ןופ עלַארטנעצ
 01 .40 ז 3

 .ירק ַא .קילַאיּב .ג .ח ,ל .ש ,רָאטידערק*
 .ַאש ענַײז ןופ עכנַאמ רעּביא קילּברעּביא רעשיט
 5029 .ןָאדנָאל .ןעגנופ

6 

 ,רוד ןסױרג םנופ רענַאקיהָאמ ַא .וװ ,רעלדַא
 .11 ץרעמ קלָאפ .ןָאסנמלק השמ ןּב ןנחלא

850291} 

 טצ"דיי .דנעװֶא םואעליּבי םעה:דחא רעד

 5030 .17 טּפעס

 :ירַארעטיל ןייז ןוא "םעה דחא, .מ ,יקסנעוויא

 :עליּבי ןעגירהעי 70 ןייז וצ} גנוטײדַאּב עש
 טי .9 דנירפ ,(םוא

 ןופ ץרַאה סָאד---קילַאיּב .דוד ,גרעּבסלעדייא
 ן | .|| ּבעפ .ןעסַאמ עשידיא יד

 .דמושמ ַא ןופ עידעגַארט יד .י .ש ,רעּבמיא

 .10 ּבעפ רעמַא ןָאריּפש אּבא ןיטנַאטסנָאק ןגעװו
5051 

 רענעסעגרַאפ סנַאמשירּפ דוד .א ,ןירעּפלַא
 מירפ ,0 ילוי טנײה .1574 רָאי ןופ טּפירקסונַאמ

 505: .456--489 יז 116 לּב"טיל ,22 ילוי

 ןטפניפ םוצ} רעכוז תמא רעד .ש ,װָאכרָא

 רעשט טצ'ּברַא .(רענערּב .ח .י ןופ טײצרָאי
 |5035| .7 ּברַא'דַײ"נ ,9 ּברַא"דיי ,6

 .גיצעּביז ןַײז וצ} רעּבמיא ץרעה ילּתפנ .לשַא-
 רוק"דיי ,12 װָאנ ןּבעל'נ .{גָאט-טרוּבעג ןגירָאי

 {50561 .17 צעד

 ,רַאיליּבוי ַא ןַאמכיּפ בקעי .י ,יקסנַאשַאטַאּב

 2 ) .} װָאנ עסערּכ

 =ַאט ןוא ןעּבעל ןַײז ,קילַאיּב .ּב ,קיניױװטַאּב

 טי .10 ּבעפ ררָאפ .טנַאל

 ,מ- ,ָאשײרָאּב
 .26 ץרעמ טנייה

 ,קרָאיײינ ןיא קילַאיּב .נ .ח
{5039} 

 :ירהעי-22 םוצ} ןַאמכיפ בקעי .' ,הירא--ןּב

 ,44 קלָאפ"דיי .(ןעפַאש ןייז ןופ םואעליּבוי ןעג
{5040} 

 -עיז ןַײז וצ) םעה דחא .ר"ד ,ש ,ןייטשנרעּב

 :ָאמ יד ;12 קוצ .4םואעליּבוי ןעגירהַאי-גיצעּב

 .ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשיאערּבעה ענרעד

 .5 .עכָאּפע ןיײז ןוא רענימַאק קחצי ר"ו 0
50411--5043} 

 :ַאנ רעד קילַאיּב ןמחנ םייח .ּבַא ,גרעּבדלָאג

 |5044 .10 ּבעפ שז'ָאמ .רעטכיד רעלַאנָאיצ

 .ב ,ח טימ שינעגעגַאּב ַא .צ 3 ,גרעּבדלָאג
 51 .0 ּבעפ גָאט .ןקילַאיּב

 רעּבײרש עשיאיירּבעה ןופ סמואַײליּבוי ,א ,רֹוג

 לדנעמ םחנמ ,ןהֹּכה ללהףּב יכדרמ ,םעה דחא)

 =דלָאג בקעי ןוא שאוװירט והילא ףסוי ,יקצילָאד

 1046 .255--292 *ז 4 ךוּב"וא .(ןַאמ

 ןײז וצ) קילַאיּב ןמחנ םַײח .ר"ד ,ּב ,ןילטיג
 .12 ּבעפ רעריפ"דיי .(ַאקירעמַא ןיא ךוזַאּב

 פעד

 .ָאמ ןופ לודג ןהֹּכ רעד .ר"ד .א ,ןַאמסקילג

 גָאטסטרוּבעג ןעט:70 םוצ} לארשי ץרא םענרעד

 |504*/ .27 גױא סקע"שרַאװ .(םעה דחא ןופ

 .* ,גרעּבנירג

 .26 לּבװ"דעש .{ןעמוק ןייז

 דובּכל} יקסווָאכינרעשט לואש ,ּפ
5451 

 ,"דיי .עבשילא ןירעטכיד יד ,יכדרמ ,סיצנאד

 5001 .7 צעד לּבט

 -ירטש} טסיצילּבוּפ רעד םעה דחא .ןונ--ַאה
 5051 .כ טּפעס טצ"דיי .4ןעכ

 .הגטק סוּכ .עבשילא .ּבַא .ח ,ןץיוורו|ה

 2 טלעװ"נויצ ,ו"ּפרּת ביבא-לּת .הינש הרודהמ

 ="ךיי .עסערּפ רעשיװַאנידנַאקס רעד ןיא קילַאיּב
 {5053---80531 ,11 קלָאפ

 גיצעּבײ ןײז יוצ) םעה:דחא .יבצ ,ןַאקשריה

 רעמַא .קילַאיּב ןמחנ םַײח .ר"ד .מ .ל ,טרעּברעה
 ענעּבילקעג :שילגנע ןיא קילַאיּב .נ .ח ;3 ּבעּפ

 סירָאמ ןוכ יזרעּביא ,קילַאיּב .נ .ח ןופ ןעמעָאּפ
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 .9 ץלָאפ די .1926 ?ןײטסעלַאּפ-ו נ, לעוימעס
 ןפס6--50581

 ןעשידיא ןופ בוט םוי רעד .ל .י ,ןַאֿשלהָאװ
 ץרעמ מָאמ ."םיבנע תירק, ןיא רעלעטשטפירש
 ןפ057} 5

 ןקירָאי:23 םוצ}) ןַאמכיפ בקעי .י ,ןייטשנייװ

 מירפ .(טײקיטעט רעשירַארעטיל ןַײז ןופ ײליּבוי

 פי .21 טקָא
 {850981 9 214 צז .ֿפ ,קינרעיוװ

 ןופ לָאּבמיס רעד--רענעיּב .ד ,םייהטרעוו

 ןופ טײצרהָאי ןעטפניפ םוצ'} גנואיירפעּבטסּבלעז

 8 פ"ַאפ .(ל"ז רענערּב םײח ףסוי ןופ טױט םעד
 5091 ,7--6 יז

 .ָאמס ץרּפ .והיעשי דֹוד ,שוּברעּבליז
 ינעלָאמס ץרּפ .רוד ןייז ןוא ןיקסנצל

 .יּבר רעשטיװַאּביל םייּב רזוח רעד-- ןיִקס

 ַא ןעטימ ןיא ןיקסנעלַאמס ץרּפ ;10 װָאנ לּבט

 ץרּפ 13 צעד .ןעשנעמ עינ ןופ םי ןעשימרוטש

 :10 צעד .רענעיװ םינפ היגמ:לעּב רעד--ןיקסנעלָאמס

 ןעטלַא םַײּב בושה רעסױרג ַא ןיקסנעלָאמס ץרּפ

 .17 צעד .ץיוורוה שיא יולה |!|ןרעזעלא בר רענעיװ
|5068--0601 

 ג*ךיל

 קלָאפ ןעשידיא ןופ גנילּביל רעד .צ .ש ,רעצעז

 ן5064) .|0 ּבעפ שזיָאמ ןקילַאיּב .נ ,ח ןגעווו

 .לודג ףקז
 סנָאמיסקַאמ .,ּב
 ,.11 ּפַא .קילַאיּב ןופ *עשטקיפ,

 .ש ןגעװ| .ןעגנומיטש ןופ ךוּב ַא

 יִד ;4 ּפַא רוק"די |"םילג,

50651--5066} 

 ן5061| .3 ּברַאפ .קילַאיּב ןמחנ םַײח .ז ,ט

 .0 גױא טנײה .םעה דחא .ר"ד ,עשןהי ,ןָאהט

51 

 .םייח ,רעװַאקאטרַאט

 .19 דנַאל"אפ .רעהיצרע רעסיורג

 רעד ,םעה דחא .ר"ד
5091 

 ןּבלַאה ןייז וצק ןַאמכיפ בקעי ,א ,יקסרעווט

 5070 ,52 טעּברַא"אע .{לבוי

 .עיפַארגָאיּב סיקילַאיּב ,נ .ח .ח ,מ ,רענזיוס
 {50711 6 קלָאפ"דיי

 ,כיד יד .ַאגלָאװ רעד ןופ תור .י ,סקַאװירט

 0721 ,12 װָאנ טנײה .עבשילא ןירעט

 יּבעה רעד ןיא סױירק רעד ,ש ,ץיװַאנרעשס

 ן5073) .24 גַאי שז"ָאמ .רו ַארעטיל רעשיאער

 ,כיד עשיאערּבעה יד ,עבשילא .ׁש ,יּבַאקַאי

 .5 ץרעמ ..גנומַאטשּפָא רעשיסור ןופ ןירעט

741 

 .ןעציטָאנ .לארשי-ץרא ןיא םעה דחא .1 ,יֿפסּכ

 ן507פ?} ,12 גױא טנײה"זירַאּפ ,8 גױא טנייה

 וצ תונורכז) יּבר סלַא םעה דחא .ןויצ ןּב ,ץּכ
 ,0 גױא טנײה .(םואעליּבוי ןעגירהעי 70 ןייז

 םוצ) עכָאּפע ןַא ןופ רעטצעל רעד ;3 גױא שז'ָאמ
 רעלעטשטפירש ןעשיאערּבעה ןעטסטלע ןופ טוט

 גָאי .((ןיװעל ּביל הדוהי) ללהי דנַאלסור ןיא
 ן5077--50761 ..12 נַאינָאל טײצ 0

 5071 *109 עז --

 ןַײז וצ .קילַאיּב ןמחנ םײח .ר"ד .יכדרמ ,ץּכ

 ן50791 ,9 ּבעפ לּבס"די .ַאקירעמַא ןיא ןעמוקנָא

 ַא רעדָא--םעה דחא .װ ,ידלָאטרעּב--יקצַאל
 ,1 ,8 6 גיוא מירפ .,דיא ןקיּבײא ןרַאפ ןוקיּת

 ןעי) יו
 5051 ,10 סײנ .םעה דחא .י ,מ

 .בעה יינ סגרעכנירג יבצ ירוא .ןרהא ,קרַאמ
 "ןֶרסֹע גַאלרַאפ "הלועה תורבגה;) ךֹוּב שיאער
 5051 .130 לּב"טיל ,(וּפרּת ביבא2לּת

 .=ַאיּב רעדַָא םירוסי "דדיה, יד .י ,תיפי--הכ

 ץרעמ קלָאפ .רעריטרַאמ רעשידיא רעײנ רעד ,קיל
 ן50:8| ,4

 -"ָאמ .קילַאיּב רעליטש רעד .ר"ד .א ,ינודקומ

 {5654| ,10 בעפ שז

 קלָאפ"דיי .קילַאיּב ןמחנ םײח .ןמחנ ,ליזיימ
 ןענײשרע םוצ} יקסוועשטידרעּב ףסוי הכימ 1

 :רעפ ןיא שיאערּבעה ןיא קרעװ ענייז עלַא ןופ

 ןופ יװ ; ץרעמ טנײה .4(לעּביטש .י .א גַאל

 ןערָאװעג זיא ַאװָאקרישז ןיטסירק רענַאיזַאר רעד

 ,17 טּפעס .עבשילא ןירעטכיד עשיאערּבעה יד
 לואש ;22 װָאנ מירפ ,19 טּפעס טנײה זירַאּפ

 .סטרוּבעג ןטסקיצפופ ןַײז וצ}} יקסװָאכינרעשט
 5088--0581 ,21 לוק .{גָאט

 ןײז וצ} קילַאיּב ןמחנ םַײח ,סירַאמ ,רעײמ

 ן5059) ,24 גַאי נָאל טײצ .4ןָאדנָאל ןיא ךיזעּב

 רעד ןוא שנעמ רעד ,םעה דחא .ר"ד ,ש ,ךמלמ

6 202 2 



 *רָאפער רעד ,םעה דחא ;94 קלָאפ"די .רעקנעד

 .16 גױא רוק"דיי .ןקסע רעד ןוא רָאטַאמ
: (5090--5091 

 .זירַאּפ ןיא קילַאיּב ןמחנ םײח .נ ,קינלעמ
 ייד ,2 טּפעס ליװ טײצ

 ?רעטכיד רעלַאנָאיצַאנ ַא זיא סָאװ .ש ,רעגינ

 9093 .19 ּבעפ גָאט .קילַאיּב .ג .ח דובּכל

 ילוי טנײה .ףעירּב ס'נַאמשירפ ,8 יי ,ןַאמיינ

 יי 1

 ןטפניפ ןַײז וצ} רענערּב .ח .י .נ ,יקציװָאלעג

 {50951 ,19 פַאּב ,(טײצרָאי

 ןפױא) ףמַאק ןלַאיצָאס ןופ רעטכיד רעד .ןּתֹנ

 |5096| .|06 רעשט טציּברַא .(ל'להי ןופ רבק

 רעשידיא רעד--םעה דחא .י .ש .,יקצינּפוטס

 תלהק 115 גױא לּבפ"נ ,0 גוא מירפ .רעקנַײד

 ,22 טּפעס מירפ .{ןעגנומיטש ןוא ןעקגַאדעג}
 ן5093--8097

 יַאיּב ןמחנ םייח ;0 ּברַא"דיי .קילַאיּב ,י ,ןיטנע
 ן5100--5099| .5 .עקירעמַא ןיא קיל

 .ַאיֹּב ןגעװ סַארַארַאט רעד ,אנכש ,ןײטשּפע

 עכַאלטע) סעקיװעשלָאּב יד רעטנוא קילַאיּב ,ןקיל

 רעטכיד ַא ןופ יװ ,טײקסױרג ןַײז ןגעװ ן'תמא

 {5101| .|4 ּבעכ ײרפ .(טײקכַאלנעזרעּפ ןוא

 .ש ,גרעּבדרע

 ,4 ּפַא לבט"דיײ

 .ןקילַאיּב טימ ןעטנעװָא רעיפ
5105 

 ןעגירהָאי;70 ןַײז וצ7ֹ םעה דחא .ש ,טסנרע -

 {5108) .} טקָאיטרָאװ"דיי .(יעליּבוי

 םוצ} ורמוא ןופ רעטכיד רעד .י .ה ,טרָאּפ

 יַאמ קלָאפ .(רענערּב .ח ,י ןופ טײצרהָאי ןט2

 :יאערּבעה רעגנוי רעד ןגעװ} ןעגנַאלק עײנ 7
 ,17 יַאמ .(דנַאלסור ןיא גנוטכיד רעש

51041--5105 

 ןעװ טלהיפעג טָאה לארשי ץרא יױזַא יװ .זחּפ

 גָאט .עקירעמַא ךָאנ ןערהָאפעגקעװַא זיא קילַאיּב

 {51061 410 ּבעּכ

 הרבה רעד ןיא *רעטסגניא , רעד יש ,רעקיּפ

 יַעֹמַא ןיא ךוזַאּב ס'שוּברעּבלז היעשי דוד וצק
 {5107} 53 קלָאפ" דיי .(8קיר

 .ילַאיּב ןיא ןּכעל סיקסדשרּב ,י .מ ,ןַאמסקופ :

 --ךשמה) .81 צעד ןּבעל"נ .(תונורכז) קָאטס
7 51051} 

 ןיא םעה דחא טּבעל יװ ,לחר ,גרעּבנגייפ

 |5109) ,17 גױא מירפ ,13 גױא מָאמ .ביבא.לּת

 רענערּב םַײח ףסוי ,ר"ד .,והימרי ,לעקנערפ
 .(טײצרהָאי ןעטפניפ ןייז וצ--ןעכירטש רָאּפ אל

 ן51101 ,3 יַאמ לּבפ"נ

 . םוגרּת .שמגלג תולילע .ןויצ.ןּב ,ןעגנַאצ

 .ינוחמש .נ .י תאמ אבמ םע יקסבוחינרשט לואש

 ַא ןופ בורפ ַא} ץיבונועמׂש דוד ;21 דנַאל,אפ

 ן5112--9111) .8 .(.קיטסירעטקַארַאכ

 470 ס'מעה דחא)

 ן5113)
 ןעסערעטגיא עשידיא .ןויבצ
 .31 ילוי װרָאפ .(םואעליּבוי רעגירהעל

 רעטכיד רעד .ןעמוק סיקסווָאכינרעשט לואש ֹוצ

 5114 ,20 לּבח"דעט .ןעּבעל ןוא ןוז ןופ

 לּבװ"דיי .ןַאמשירפ דוד ןופ טײצרהָאי ןעט:4 םֹוצ
 15115) .141 ָאיר

 70 םוצ
 ,140 ָאיר לּבװ"דיי ,(גרוּבזניג רשאק

 םעה דחא ןופ םואעליּבוי ןעגירהעי

 ן5111

 םעיינ ןופ קינ'װָאװ:דמל רעד ,ןרהא ,ןילטייצ
 .(טײצרהָאי-רענערּב ןעט:9 םוצ) לארשי ץרא
 ן51171 ,2 יַאמ טנייה

 ןעטלַא'נַא ןופ קרעװ רעטסַײמ ַא .ללה ,ןילטייצ
 ירעּביא רעשיאערּבעה ןיא טעלמַאה} םכח דימלּת

 .22 טְקָא מָאמ .(ןײטשנרָאּב .* .ח ןופ גנוצעז
1511 

 57 קלָאפ"די .קילַאיּב ןמחנ םײח .י ,גרעּבניצ
: 5119 

 רעשט לואש ;0 גױא ןּבעל"נ .םעה דחא .ּפ .ק

 א יו ,23 ץרעמ .יקסוָאכיג

 ןשיװצ .ןַאמשירפ דוד .םירפא ,יקסוװוַאנַאגַאק

 5135 .29 גַאי גָאט"ליװ .ןשטנעמ

 שזיָאמ !קילַאיּב אּבה ךורּב .םיארפא ,,ןַאלּפַאק
 ן5123) ,10 ּבעפ

 ןגעװ) .רעמַאה ןוא קַאה .ר'ד ,א ,קינלַארָאק
 ן5124) .10 ּבעפ גָאט ןקילַאיּב .נ .ח

 לעד וצ} םעה דחא .ר"ד .הֹדֹוּהי ,ןַאמפיוק

 לבוי ןעגירהָאי 70 ןײז ןופ גנורעייּפ רעגיטנייה

6 3 2 

 כא הע ..גש.ײ= אהא .-



 ּברַא"דײ ,26 טּכעס דָא'דענעק .(לַאערטנָאמ ןיא

 יי ,6--5 יז 6

 הרוּת. .שיט רעכיּב ןופ .ףסוי ,ןַאמרַאלק
 "רבע; תאצוה ,יקסגזורּפ .א ,םיליחתמל ."הדגאו

 {51541 .44 טצ"גַאז .ן"ּפרּת השרװ

 .ַאיצָאס רעטשרע רעד .ןנחלא ,ןָאטנַאמלעק
 תונורכז לטעלּב ַא} סַאג רעשידיא רעד ףױא טסיל

 {5157| ,17 טעּברַא"אע .(ל"להי ןגעװ

 הדוהי ןופ ןפַאש ןוא ןּבעל סָאד .2 ,ר--ק

 צעד מירפ .{טײצרָאי ןט.20 ןײז וצ}} גרעּבניטש

 ןּבעל ןיײז .(ל"ביר}ל ןָאזנעװעל רעּב קחצי 'ר ;1

 15129--5123) ,2 װָאנ .טיײקכעלנעזרעּפ ןוא

 :ָאליפ רעשידיא .םעה דחא .ש ,דלעפנעזַאר

 ּבײל הדוהי ;21 גױצ גָאט .טסיצילּבוּפ ןוא ףָאז

 טּפעס .(םיליּכשמ יד ןעשיװצ ּבײל רעד) ןָאדרָאג

 יֵסָאֹּפַא רעד) ןיקסנעלָאמס השמ ןּב ץרּפ 117 1

 ;{4 גױא .(עעדיא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ לָאט

 ּבעפ {קילַאיּב ,נ .ח ןגעװ} .טרָאװ ןופ טפַארק יד

 .רעקנעד ןוא רעטכיד רעד --לוריבג ןּב המלש 9
 (2134--5130| ,8 ינוי

 לּב"טיל .יקסװָאכינרעשט לואש ,י ,טרַאּפָאּפַאר

 ן5185) .405--404 יז 1

 רעטכיד רעשיצערּבעה רעד .םחנמ ,װָאלַאּביר
 .(ןעכַאש ןייז ןופ רהָאי 25 וצ)} ץיבונועמש דוד

 1 ,82 טצּברַא"אע ,43 קלָאפ"דיי

 טצ"די ,ליטס ןײז ןוא םעה דחא .ר ,בוליר
 371 .8 טּפעס

 עגַאל יד .ריד .א .ש

 ,9 קלָאפ"די .רוטַארעטיל

 רעשיאצרּבעה רעד ןוכ

1 

 .עי:70 םוצ} *קלָאפ ןוכ רענײא , ,ו ,ץרַאװש

 .8} טעּברַא"אע .(ןעמעה דחא ןופ לּבוי ןקיר
 ן5189|

 עגירעױרט} יקצילָאד .מ ,מ .םהרבא ,רעוש

 .11 ּפַא שז"ָאמ .(רעערּבעה ַא ןוכ ןעקנַאדעג
5140 

 .רעגירהעי:70 רעד םעה דחא ,א ,ןַאכניײײטש

 .נָאק ןעטַארעטיל רעסױרג ַא םורַא ;16 ילוְי מָאמ
 עסיאערּבעה יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןגעוװ) .ץנערעפ

 .26 ץרעמ ןלארשי.ץרא ןיא רעלעטשטפירש
51411--5142} 

 זנוא ײ3 ךוזַאּב רעטשרע סיקילַאיּב ,ּב ,ןיוולעש

 .ײא ךָאנ עזײרּפָא ןַײז וצ ןעגנוקרעמַאּב עכילטעל

 וצ) םעה דחא "ונרוימ , 114 ילוי שז"ָאמ .(ַאּפָאר

 .5 גױא .{גָאטסטרוּבעג ןעטסגיצּבעי ןייז
 ן5144--5143)

 רוטַארעטיל עשידיי 09

 .ב .קרעוו עטלמאזעג .א

 .קרעוו עשיטַאמַארד .ג

 קרעוו עטלכַאזעג א

 .עיזצָא ּפ

 עזָא רּפ .ד

 .ָאמַארּבַא .י .ס} םירפס רכומ עלעדנעמ
 ַא ןָאלַאּב טפול .2411 .ק רעוו עלַא {!} .(ץיװ

 .נעצ ףױקרעפ :אשרַאװ ,תורצ עשידוי וצ הלוגס

 {51451 *ז 26--136 .י"ָא ,לַארט

 .(טרָאּפָאּפַאר ליװנז-המלש} .ש ,יקס--נַא

 לט:4 .ןעמַארד .} ןע טפירש עטלעמַאזעג

 .ערש .ש גַאלרעפ ן'כרוד טריפעגסיױא .עגַאלּפױא

 1461 יז 144 .יקס:נַא :אשרַאװ .קרעּב

 ן5147| .יז 282--145 .סעידעמָאק .11/ -- --

 111,171 .רעדיל ןוא ןעקסערָאּפוה ./111 -- --
 141 יז

== 84. 1,327 7 

 192 .עגַאלּפױא עט.2 .ןלעװָאנ .0ׁ241 -- --
 ן51501 ןלטַײּבנדײז ךרוד טרירטסוליא עליה} .יז

 .ש .קרעוו עטלכמַאוע ג .י ,ושָאטַאּפָא
 .ז 122 .ןיקצעלק :עשרַאװ .{ןאמָאר} .ןײלַא

11 

 ן51491

 ײרט רעד ןופ לײט רעט:2 .1863 .ׁש1|/ -- --
 .'ז 231 ."רעדלעװ עשילױּפ ןיא , עיגָאל

 ,רעגינ .ש .21 ,20 טלעװיּברַא ,גינייוו .נ

 .| ןַאּפש ןיא ,(0ם. 2611/8 .4 ּפַא גָאט

 טש"ּברַא"רפ ,31 ּברַאפ ,יקצַאש בקעי ר"ד
 ן51521 50

 .יז 240 ,ןלעװָאנ .ןגעװ עקיטייז ףױא .ןא -- --
 31 .7 װָאנ גָאט ,רעגינ ,ש

 41 ןטפירש עטלמַאזע ג .םֹולש ,שַא
 .יז 1463-10 .עגיל:רוטלוק :עשרַאװ .לטעטש ַא

 ן5154) {1903 ןוּכ רּבחמ ןופ דליּב ןטימ}

 ן5155) .יז 11,222 .דרע ןוא לעמיה ,11/ -- --

42 



 5156 .יז ןע292 .ןטלעװ ַײװצ .ׁש -- --

 1571 יו 243 .ירעמ .טוַ -- --

 ןפ:פי| 2/ 221 .ךד וצ געװ רעד א --

 51591 .ז 111,213 .סעזָאמ לעקנַא .8 -- --

 ןפנ50| + יז 110347 .בננ:עקטַאמ .א/ - --

 .ליטסַאק ןופ ןירעכַאמפושיּכ יד .{,א1ז -- --

 יז 1441 10-/10  (דליּב עשירָאטסיה ַא) ןעי
51611 

 ,לײט רעטשרע) םשה שודק .11,41/ -- --

 5161 ז 196 .(לײט רעטײװצ

 . 122 .לײטכוא טױט אזא - .-=

 |5165} .22 נַאי טצ"פ ,ךילרע-וָאנּבוד .ס

 .ןפינאשש רעביא פזײר ןײמ ןואאקא - =

 {רעדליּב 8 טימ} .'ז 6
 .12 ץרעמ טצ"פ ,ן--מ .ש

 .קרעוו יטלמאזצצ ..ד .ה ,גרעּבמָאנ

 ׂש 197 ,עגיל:רוטלוק :עשרַאװ .ןעגנולייצרע 1
 ן51651 .*

15444|{ 

 יז 145 .ןעגנולײצרע .{ׂש -- --

 .8 טפעס טצ*פ ,.מ .ש

 .קיריל .| .קרעוו עלַא .ּבײל ,סּודיינ
 -יִסָּקַאפ רעד טימ} .ז 24,419 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ

 |5157} 11627 }קיריל :עליה .רּבחמ ןופ עלימ

1166 

 *רעל ןוא ןיקשופ} גנוטכיד עשיסור .ׂש ----

 151681 ,'ז 576 .{וָאטנָאמ

 יעֲאֹּפ .| קרעוו עלַא .ז ,ששיװָאלַאגעס

 151691 יז (1:218 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .ןעמ

 *ַאװער רעשיסור רעד ןופ ןטנעמַאמ .1 רק 2 בי

 ן51701 ײז 11,136 .עיצול

 -ַאק רעשיסור רעד ןופ תוישעמ יש -

 {51711 ַײז 11,169 ,עמרַאז

 11,234 .ןלעװָאנ .רע . ןוא ײז ,ךיא .ןא -- --
 5175 ױ

 :יהט רעד ןופ .| .םַאזנײא קיּבײא .ָיָא -- --

 .ז 552 .עגַאלפױא עט-2 .ןרָאי סקילעז עיגָאל

 לּבט"די ,(קרעװ עלַא ןגעוו) ץיװָאקילעג .ג

 .15--14 טשי"לַאיּב ,דַארגָאניװ .י .2 טּפעס
1731 

 :עשרַאװ .עלעקניוו ןַײמ ןיא .אׁשו| .ל ,י ,ץרּפ

 פי | .יז 990 .ןיקצעלק

 יז 246 .ךעלטצטש ןוא טעטש .אׁט1:1 --
5171 

 171 .'ז 286 .ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ---

 -ײנ-טלַא ..2604} .קרעוו עלַא .םכילע:םולש
 11,291 .ןיקצעלק :עשרַאװ-ענליװ .עקוועלירתּכ
 = ןג7ד1 : .יז

 -ָאר רעשידיא ַא ײװָאלָאס עליסוי .ןש -- --
 {51751 .'ז 1,261 .ןַאמ

 5179) .יז 186 .רעּבײרש עשידיא .אִׁש -- --

 רעט:1 .ס'נזח םעד יסייּפ לעטָאמ .אׂש111 -- --

 |51501 .יז 292 .עקירעמַא ןייק םייה רעד ןופ :לײט

 רעט=? .ס'נזח םעד ימײּפ לעטָאמ .א415 -- --

 1511 26 3 .עקִירעמַא ןיא :לײט

 |5155} .יז 209 ,ןעגַאמָאר-דנעגוי ,4346 -- --

 31 ײז 261 .ןעגָאלָאנָאמ .2641 -- --

 .ךוּב םעט.} .ּבוט םוי דוּבּכל .881| -- --

 ן51:4) יז 7

 .ךוּב סעט.2 .בוט םִוי דובּכל .42611/ -- --

 ן5151 .ז 4

 ן5156|  ,יז 303 .סעידעמָאק .26060/ -- --

 .יז 233 .ןעטלעװ ײװצ ןוכ ,20240 -- --
171?} 

 260 .ךוּב סעט-} .דירַאי םינופ .262ׂש -- --
 151851 יב

 .דז 79

 .ךוב סעט4:2 .דירַאי ם'נופ
5159 

 909 .סעטכישעג-ןהַאּבנעזײַא .262 3111 -- --

0 1901 

 ןיא עידעמָאק ַא .דיא ַא ןייז וצ רעװש -- ---

 -יּפע ַא טימ ןוא לעיּפשרָאפ ַא טימ ןעטקַא רעיפ

 ן51911 יז 184 באל
 דליּבנעילימַאפ ַא .רעגיכלימ רעד היבט -- --

 |519 יז 256--183 .ןעטקַא רעיפ ןיא

 עיועָאּפ ּב

 טימ רעדניק ןופ תחנ .ןַאעל ,שטיװָאּפַארּבַא

 6 9095 ל



 יד (2 ,לארשי עמש (1, :רעדיל עינ 2 ךָאנ
 .רָאק ןופ עידָאלעמ רעד טימ .רוטלוק עגיטנייה

 |1926 !} 1927  .ּברַאפדלָאג |.ל} :אשרַאװ .ןעט

 5191 .ירג 13 .יז 8

 ײֵל ...טרעװ זיא יקסּבַארג .ש ,םױּבנעטקַאּב

 4 .גרעּבדלָאג-ןָאסּבוקַאי :עשרַאװ .ןעגנולמַאז:רעד

 ן5194) ,רב ןכו

 ןיק, (2 ."עלָאג, (1 .ןעגנולמַאז רעדעיל ---

 .יז 4 .ּברַאפדלָאג :אשרַאװ .,"ָאטשינ זיא דלעג

 {51951 ירגיוס

 ַא ןעגניזעּב וצ ןחדב רעד ,'ר .עלעכימ ,ןהדּב
 טימ םינפוא ענעדישרעפ ףױא הלּכ ַא ןוא ןתח

 *עּב רעד ןעּבעגעגוצ זיא ךױא ,רעדיל עכילהערפ

 ?ןָאסּבוקַאי :אשרַאװ .שודיק רעכילהערּפ רעטמהיר

 1 .'ז 1,323 .גרעּבדלָאג

 יעָאּפ ןוא רעדעיל} עױעָאּפ .נ ,ח ,קילַאיּב
 -|-2426 .ייָא ,סערגָארּפ :|עשרַאװ} ָא"ִא .(ןעמ
 {51971 ײז 6

 *גסױרַא |ןעמעָאּפ} .טכַאנ .יכדרמ ,יקסינַאטַארּב

 יז 14 .רעּברַאג קורד :ענליװ ."תוביתנ, ךרוד

5151 

 טסקעט ןיא ןעגנונעכייצ .ןרעױמ .ןימינּב ,רָאג

 :לעסירּב .ירעװ דנַאנרעפ רעלָאמ ןשיגלעּב ןּופ

 91 יז 45 .טָאלגילָאּפ

 .ןטכידעג ןוא רעדיל .ןַאּפשעג ןיא .ּפ ,ןַאמדֹוג

 ַײז 504 :קרָאי:וינ .עגַאלפױא "רגרַאפ עט2

 ,דמלמ .מ .21 ָאנ שז"ָאמ ,קינרעיװ .ּפ

 .5 טקָא ײרפ ,רמרמ ,ק .27 ינוי טלעװ"דיי
 ן59001

 =רַאכ .עמעָאּפ .עדַאינינעל .םיאַאכ ,ןידליג

 ,יק 65 .ידקע 2000 ,יז 43 ."ַאקליּפסָאהינק , :װָאק
 טלעוװ"ר ,יה .4 נימ.ןרעטש ,ןַײטשנָארּב .י

5511 4 

 :קרָאי:ינ .ןזרעפ עַײרפ .בקעי ,ןײטשטַאלג

 5305 .4 ךוּב"וא ,דלָאג .ה

 ,הנותח עשינעמור יד ןופ רעדיל ענעּבילקעג

 עןוו .ייָא ,868616/ קורד :ןעשרַאװ|ָאיַא

 ן52031 .כג 16 יז

 :עשרַאװ .רעדיל ןרעמיצ .8 ,ןײטשטינַארג

 יז 24 .לעװָאק:גרעּבעװַאק ןּוא סעדנַארּב קורד

 |5204| .ןיקצעלק .3ב גַאלרַאפ :ףױקרַאפ 'לשסיוא

 ,|} ."יקלושָאק זעּב, .| .רעדיל:רעטַאעט 9
 שישטַאּבָאז ידג .1/| ?ַאמַאס ַאקשעימ ינַאּפ יׂשט

 .שינָאמ ךרוד 'זעגרעּביא .ןָאיָאמ ןָאקטָאשט

 ן5205) .'רג 10 .'ז 4 .ַארָאקיס קורד :אשרַאװ

 ,ןָאדנָאל .הריש ןוא הלפּת ,ןּתֹנ ,ץיװַארָאה*

 1501 ןל61

 ייא .רעדיל .ןגעװ עטלַא ףַא .גילעז ,רעלעה

 ןמלק ןוכ המדקה .רעלעג סערדָאט ןופ טרירטסול

 ײױנ 200 .ןיז ןוא סעטײמ .ל .ח :ָאגַאקיש ,רמרמ

 .וקע עטרירעמ

 טלעװ"דיי ,דמלמ .מ .2 פיוא ,שטיײד סעטַאמ

 .ָאמס .ּב ,0 ץרעמ ירפ ,רמרמ .ק .5 טּפעס

 טּפעס שז"דיי ,,ר ,א ,27 טְקָא מירפ ,רַאיל
2, 5507 

 ןופ ןעגנַאזעג ,ןלערַאק .יסעּפ ,דלעפשרעה
 עשיניַארקוא ,ךַאלרעטַאלּפ ,םיטבש עדנעלגָאװ

 ןגעק ,לסעג-לוש ם'נופ ,עינָאגַא ןיא ,ןוװיטָאמ

 ןופ ןעגנונכײצ .4ןלערַאק ענעפרָאװעצ ,םַאצ

 .ןַײארַאפ-ןעיורפ 'דיי :ָאגַאקיש .רעללעג סערדָאט

 יז 4

 טלעוװ"דיי ,דמלמ .מ ,3 ךוּב"וא ,רעלעה .א

 ן525} ,29 טּפעס שז"די ,,ר .א .2 טקָא

 - ,ּפמעק רעדניק ַא ןוכ עדַאלַאּב .םוּחנ ,ןַאמסײװ

 טרירטסוליא .ןיװעל בקעי ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ

 ימָאג הדוהי ,וָארַאטָאלָאז השמ ,ןידלעז .י ןופ

 יַאּפ טיג} 67 :קרָאי-וינ .,ןַאמסײװ ,נ ןוא גרעּב

 : ,40 יז |עטריניג

 1 ,16 װָאנ יירפ ,רמרמ .ק

 ייה רעד ָאקנַאיּבַארג--עשזדנָאר .ּבַא ,רָאטקיװ

 עניײז ןגעװ}ק *ןגעמרַאפ ןקיטכעמ , םעד ןופ רעט

 .יטַארקָאמעד , ןייז ןוא ןצכעוטכױא ענװָאדלַאװג

 עקניל עּפורג ַא ןוכ 'גסױרַא .(הלשממ ?רעש

 השמ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ) רעוט גניר-רעטעּברַא

 {5511 .טנעס 23 .י'ז 82 :קרָאיײװינ ,(ץֹּכ

 ,ץָאּפ .לגילפ ןופ ףור ,לשַאר ,יקסגירּפעװ=
 5111 .'ז 60 :קרָאי-וינ .ןעמ

 א ןופ} |!) םיזיטַאנַאפ ןעגעג ,ףסוי ,רעממַאז
 .רַאװ קורד :עשרַאװ .{רוחּב הבישי םענעזעוװעג
 ן522} .ירג 15 .160 '/ 12 ,דנַאטשרעפ-ןַאמ
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 -רַאװ .רעדיל .ןרַאמשָאק:טָאטש ,םהרבא ,קַאז

 31 יז 80 .ַאזָאשזּב :עש

 :שזדָאל .רעדיל רעטײּברַא ןוא סקלָאפ :רעטאעט

 ן52141 יז 6

 =יּב עגיליּב :עשרַאװ .קעװַא טראפ עקשָאי

 .רעלוּפָאּפ עטסײנ יד) .'רג 10 .100 יז 4 .רעכ
 151 .(1 '1 רעױיל עשידיי עטס

 :סָאמ .(רעדיל} דרע רעד ףַא ,יזיא ,קירַאכ*

 יז 112 .ךוּב ןוא לוש :עװק

 עסערּפ ,6--9 בגימ ןרעטש ,ןַײטשגַאְרּב ,י

 =למ ןמחנ .9 רעמַאה ,שטײט השמ .19 טּפעס

 ,רמרמ .ק .28 יַאמ מירפ ,108 לפ"טיל ,ליז

 {5216) .5 װגנוי ,וָארינשוק .א .20 ינוי יירפ

 .רוטלוק :װעיק .ןטױט ןּבז ךרוד .ה ,קיווייל
 יזקע 2000 .יז 1ש,92 ןן927 :עליה} ,עגיל
 .ןפפעז} .יר 8
 .עלּפוק ןוא רעדיל עײנ 4 .ש ,דלעפנעדניל

 ּבָאה ךיא (3 .קעשַאד םוצ (2 .הקשמ יד (1 .,ןעט

 *רַאװ .סענזיּב יקנַאי יקנַאד (4 ,לזמ ןיק טשינ

 .'רג 19 .160 יז 8 ."ןעידָאלעמ גַאלרעּפ, :עש
 ן5215)

 בוט םוי (1 .ןעטעלּפוק ןוא רעדיל עײנ 9 --

 ַארֹּבַא ןָאעל ןופ ,עלעדנעמ (? .ןעכָאװ רעד ןיא

 עלעוװירּב ַא, ןופ עידָאלעמ רעד טימ שטיװָאמ

 :עשעלפ סָאד (4 .ןעװרעג-ןעװרענ (2 :"הלּכ רעד

 ךיז טָאה טלעװ יד (5 .ַאּבמערַאז .ש ןופ ,על

 :עידָאלעמ רעד טימ ןעגניז וצ .טרעקעגרעּביא

 יז 8 .דרָאקער קורד :עשרַאװ .הריד ַא דלַאװעג
0. (15219 

 *וינ .רעדיל 'דנַא ןוא סָאדנָאר .א ,סעלעיעל
 יז 128 .ךױניא :קרָאי

 ,רעגינ ,ש ,4 ילּוי שז"ָאמ ,קינרעיװ .ּפ

 ,2/ ילוי טרָאװ"דײ ,רַאילָאמס .8 .8 קוצ

 נײפ .ל ,18 גױא לּבט ָאל ,20 ילוי שז'דיי

 |5220) ,2 ךוּב"וא ,גרעּב

 =דָאס ןופ ןעגנונעכייצ .ןטנעמָאמ .ל ,סעטַאמ
 .טנגוי רעקָאטסילַאיּב ןיפ 'גסױרַא .רעלעג סער

 ,ז 43 גָאגַאקיש .דנַאּברַאּפ

 .22 טּפעס שז"די .ר ,א ,10 טלעװ"ר ,.וװ

 |52311 .60 רעדעפ ,שטוָאר ןנחלא קחצי

 .צרַאװש םולש ןעגעװ ױיל רעױרט א .שינָאּמ

 =וה , ןופ עידָאלעמ רעד טימ ןעגניז וצ} דרָאּב

 ,רעלדנעה קורד :|עשרַאװ} ָא"ִא .(?טעילוה ,טעיל

 =צרַאװש .ש ןופ דליּב ןטימ} ,'רג 10 ,יז 8 ,"ָא

 595 ןדרָאּב
 5ניז וצ ןיפ דעיל ַא .גנואיירפעּב ס'רעגייטש --

 ןיימ סָאװ, :דעיל.סקלָאפ םיניפ עידָאלעמ טימ ןעג

 .מעל| ָא"ָא ."...להָאמַא זַא ,טלײצרעד עמַאמ

 .יהג 30 .'ז ע111 ,ןיטַאהָאר קורד :|גרעּב
31 

 .עָאּפ ַא ןופ ןטנעמגַארפ ,דרע .י ,ןילָאגרַאמ
 1000 .יז 29 .,"טַאשטעּפסעלָאּפ, :לעמָאה .עמ

 5541 יק 10 .יזקע

 *ָארכ ַא .רעמיר לװַאז .(ָאשײרָאּב .מק ,םחנמ

 ַײרַאװ ןצגַאלפיוא עט:2} .ןעלטיּפַאק ןצכעז ןיא קינ

 ן521 .ז 224 .עגיל-רוטלוק ;עש

 ,160 יז 4 .רעכיּב עגיליּב :עשרַאװ .הקשמ יד
 העדיל עשידיי עטסרעלוּפָאּפ עטסיינ יד) ,'רג 0

 8525 ,(0 ינ

 .יורט רעד .וַאלסעלַאּב ,ַאצישזַאנ --- יקסראנ
 ;עשרַאװ .האװצ ס'דרָאּבטײרּב ןופ םויק רעגירע

 5551 "רג 10 .'ז 4 .ַאיכַארג קורד

 .ןעטָאנ טימ רעדיל סקלָאפ עשידוי ענעבילקעג 0

 ןט261 ,יג 1,980 .יז 13 ,77 .ּברַאפדלָאג ,מ ;אשרַאװ

 ףיוא ןעגניז וצ דיל ַא ,ןרעגײטש ןופ רעדיל עיינ

 קורד :ןודָאל} ָא"ָא ,עניטיט ןוּכ עידָאלעמ יד

 ,'רג 10 .160 יז 8 ,ייָא ,52026010311
 ן1

 ,י ןופ ןעגנונעכײצ .לגנַארעג ןיא ,ש ,סַאּפענ

 ,40 יז 1128 .טנגוי :עדַאנַאק-ָאטנָארָאט .ףָאנײד
 "דיי .ר .א .2 לּבװ"דַאנַאק ,שטַאמלָאט םיײח

 ףמַאק ,0 רעדעפ ,גרעּבנײטש חנ ,22 טּפעס שז

7, 532 

 ;צשרַאװ .ןשנעמ ןופ ןוא טָאג ןופ .ה ,ןירּפַאס

 .'ז 58 .ןיקצעלק

 .109 לּב"טיל ,קרַאמ ןרהא

 ,יז 904 .קרָאײװינ ,רעדיל .י .י ,לַאגיס
 קוצ ,רעגינ .ש .5 ךוּב"וא ,דַארגָאניװ .מ

 ,25 ּפַא דָא'דענעק ,שטיװָאגיגַאר לארשי 8
11 

 .ימיש טצנַאט ןמה .} .ָאקָא עיקסרעפ .א ,גולּפ
 ןפױא יּתשו .1/ ,רעדעיל-םירוּפ עשיטסירָאמוה

 ן5229|
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 :שירפ קורד :עשרַאװ .יצשָאװָאנ ןיא לַאּב ןעקסַאמ
 ן5:51| .169 יז 4 .קיט

 ,ךלמ ,לעגַאפ
 .ןיזעשזּב
 .ליָא יח 8

 ןיא דרָאמ רעשיגַארט רעד

 ז. 18ת08ט .קורד :|ןישזרעּב| ָא'ָא

 ן5352) ,ירג 20 .יז 8

 .רעדיל ,רעמעל עקיטשרוד ,ּבײל םייח ,סקופ
 200 .ַארוטלוק קורד :שזדָאל ,ןדַאלַאּב .ןעמעָאּפ

 ײז
 .רעדײנש .ל ,ש .102 לּב"טיל ,קרַאמ ןרהא

 ן ,20 גיוא טצ"פ ,ןַאמ

 יעג טַאלּברעש .םערוטש ברע ,ל ,גרעּבנייפ

 :קרָאיײװינ .ןעזָאר--ןַאװ טרעּבָאר ןופ טנכײצ

 .ז 4

 ץרּפ ,27 טש"ּברַא"רפ ,גרעּבדלָאג .צ .ּב

 ,וָאקנימ .ּב .ג .19 צעד שז"ָאמ ,קינרעיװ

 .ק .4 רעדעפ .,לעטסעמ בקעי .2 ךוּב"וא

 .8 קוצ ,רעגינ .ש ,27 ינוי יײרפ ,רמרמ
41 

 .רעגַײטש דובּכי רעדיל ײרד

 .ז 4

5351 

 .י ,יקס--עיצ

 .י*ַא ,יקסנישטעשטש קורד :|שזדָאל}ָא"ָא

 ירג 0

 ,ךאלמה לאױד רֿפס ןֹופ 7 .י ,ןַאזמַאק
 . 1130 .ביבא-לּת--תודחא סופד :םילשורי

86) 

 .ָאיצולָאװער ןופ גנולמַאז .רעדיל עשיגוימַאק

 םוצ רעדיל עשירענָאיּפ א עשיגוימָאק ,ערענ

 .לעפ יד רַאּפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .ןעגניז

 25 .יחקצ 2000 .'יז 64 .ר .ס .ס .פ ןופ רעק
 ןֿפ551 .יק

 עּפורג א ןופ 'גסױרַא .טָאטש .לֹּפָאי ,ןהָאק
 ."צינזוק נוי גַאלרַאפ ןכרוד םיריײװַאכ רעקרַאוג

 טי .יז 203 ;קרָאי-וינ

 :קרָאיײיה .1910 עניַארקוא ,השמ ,ןָאטרַאק

 ן53591 .יז 7

 :קערש יד ןופ דיל סָאד .עקטָאמ ,סַאדנוק

 קורד ;עשרַאװ .יקסנילעשז ןופ עידעגַארט עכיל

 ןס +פ| יז 8 .י"ָא ,ןיוועפ

 .עגַאלפױא עט-2 .עמעָאּכ ,ָארַאגיפ .ׁש ,ץרוק

 {5531} .טנעס 35 .40 *ז 69 ,71926 ,, :קרָאייוינ

 ַא .סױירק רעד דלַאװעג ,ױא .ןיטשלעזיק

 10 .40 'ז 8 :עשרַאװ .טײצ עגיטנײה ןופ דעיל
 2431 ,ירג

 יצז .ז ןוא סינּפיק .מ ןופ רעדיל-סקלָאפ .מ ,סינּפיק

 רעדילסקלָאפ 60 .רַאוטרעּפער:טרעצנָאק ס'דלעפגיל

 ן5535}.יז ען 133 ,י-ָא ,ןילטיג :עשרַאװ ,ןעטָאנ טימ

 יָאּברָאק יד טעמדיװעג ,גנולמַאז:רעדיל ,ּפעק

 יָאסַא עשידנַאּברַאפלַא ,רָארעט ןסײװ ןופ סענ

 .די ,(ּפּפַאװ} רעּבײרש 'טצלָארֿפ ןופ עיצַאיצ

 רעגנויג עּפורג עשירַארעטיל רעקסנימ ,עיצקעס

 .סײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ ,"רעטעּברַא

 ן554: .יק 60 .'זקצ 2000 .יז 87 .דנַאלסור

 .ןעגנַאזעג עקיצרַאה ענַײמ ,י .א ,יקסווָאזירק
 ,ָאק גנישילּבָאּפ טרַא :קרָאיינ ,{ .ךוּב:רעדיל
 ן5945 יא

 'רגרַאפ עט.2 .רעדיל .,ףסוי ,קינלָאר

 'ז 243 .לגנצײרט :קרָאי;וװינ .עגַאל

 טז"ָאמ אש .ּפ .8 רעדצפ ,רעּפגײװ .ז

 .קומ .א ר"ד .2 ךוּב"וא ,טכיל לכימ ,4 ּפַא

 פַא גָאט ,רעגינ ,ש .20 טשיּברַא"רפ ,ינוד

 5545 .14 ץרעמ ַײרפ ,ןײטשּפע אנכש 3

 :פיוא

 --17 :קרָאײװינ .םידש ,ןרהא ,טרָאּפָאּפַאר

 "רעדעפ יד, ןופ קורדּפָא:טַארַאּפעּפ} .49 יז 31

 1 ן1926 טּפעס---גױא

 *גיק יד הנּתמ ַא .רעדיל 20 .םהרבַא ,ןעזייר

 ןַײז דובּכל 'גסירַא ןלוש עשידיא יד ןופ רעד

 *"תונּתנ, גַאלרַאפ םעד ןופ ײליּבי ןקירָאי 9

 טימ} .טוטיטסניא קלָאּפ םכילע םולש רעד ַאּב
 |55:5)  .קרָאױינ |דיל ןדעי וצ סעיצַארטסוליא

 .טױט ס'יקסלעּבול תיּתמ ןופ דציל סָאד .ל ,ש

 -ָאד ןהעצפניפ יד, עידָאלעמ יד טימ ןעגניז וצ

 .ז 8 .י"ַא ,טכַאּפנעטכיל קורד ;עשרַאװ ,*רַאל

 ן52491 .'רב 0

 +ילל} טײל וצ ןוא טָאג וצ .קרַאמ ,ךייווש

 יז 604 .עּברעװ :קרָאי-ינ .(רעד
 ן55501 .9 ךוּב"וא ,וװציל .ש

 ןופ ןטָאנ טימ דּפדיל עשידיסח .שפנה תחמש
 ןופ קורדרעּביא רעשיפַארגָאטָאפ .ןהכריק ןנחלא

 עכלעװ עּבַאגסױא רעגיצניא ןוא רעטשרע רעד

 טימ ,1777 רָאי ןיא ָאדרויפ ןיא ןענישרעד זיא !

 בקעי .רד ןופ ריפנײרַא ןשירָאטסיה:ריטלוק ַא

 רעשידיא ,לעזימ .1 ,סקַאמ :תקרָאיוינ .יקצַאש

 י

46 208 2 



 ,30 .טפַאשנסיו ןוא רוטַארעטײל רַאפ גַאלרַאֿפ

 .'זקצ עטרירעמונ 2300 .40 יז א! ןֶע
 ןקַאז ,ג .ֹּב ,25 ּפַא שזיָאמ ,קינרעיװ .ּפ

 ,5 רעדעפ ,ץישפיל .י .8 ץרעמ דָא'דענעק

 ,ש .14 ּבעפ ײרפ ,י"נ ןטפירש ,רמרמ .ק

 ,קנַארפ ןַאמרעה ר"ד .10 נַאי גָאט ,רעגינ

 . ךיּב"וא ,דניקביר קחצי .22 טש"ּברַא"רפ
5351 

 .לַאצרטנָאמ .רעדיל .ש .א ,ָאקינלָאקש
 ַײז 1ש,160-

 ן52521 ,3 לּבװ"דַאנַאק ,שטַאמלָאט .ח

8 

 1575 .6 פָאה"וא ,7 .* .

 5254 .10 צעד מירפ .אּבא--ןּב אּבא

 .8 ,1 ,ןטניװ"נ .עלוי ,ןַאמרעּבוא
 ן45255--5351

 .6 טרָאװ רעמינָאלס .לאומש ,ךוּברעװַא
53551} 

 6 ,5--4 יז 4 ,| פױא .םירפא ,ךַאּברעױא
 --29 יז 4--9 לוניא ,1 ךוּבוא ,12-:11 41

 ,12 ,6 קוצ ,2 שז"גוי ,26--23 יז 12 ,7
 ן5265--5357| :

 5561 יט עז .דוד ,ווָאטַאנגיא

 ן5968--5967| ,ןפ ,9 לזניא .ר ,דּנַאלזייא

 .9 ןקלגעז ,0 פױא .השמ ,טַאטשנזייא
15270--5269| 

 טּפעס עסערּפ ,4 רעמַא'ד ,בקעי ,ןייטשנזייא
 ן5279--5371) 4 4

 ן5473) .42 רעג .י ןָאטלימ ,גרעּבנעזיײיא

 ַאה .(רעװַאּפ-רעװַאכ} ,םשרג ,רעדניּבניײא
 5574 .10 רעמ

 לּבסי"נימ ,1 קצװ'גוי ,דֹוד ,ןרָאהניײא

 ן5250--52751 .10 ,3 ,6 ,5 קוצ ,(תוּכוס)

 ן5351} .25 ּברַאפ .י ,ש ,רעּבמיא

 ן52551 .21 יַאמ גָאט'ליװ .לא ,ןיּבלַא

 ץרעמ ,0 ּבעפ ,13 גַאי לּבט"די ,ש ,והילא
 ן5255--52531 .9 יגוי ,21 יַאמ ,3 ּפַא ,9

 ,3--7 ,4 גימ ןרעטש .ּב ,יקסוועילָא
 ן5290--9- ף

 ןפ2911 ,8 פױא ,ךֹורּב ,יקצילָא

 15295) .16 לוק .א ,ימלַא

 ,"טיל ,13--14 'ז 4 פָאה"וא .יכדרמ ,יַצלֲא
 ן5294--8393) ,195 לּב

 .10 רעמַאה ,| ךוּב"וא .ּב ,טיװקלַא
(5295--5296} 

 ן52971 ,(לּבט"א) קירּב ,לרַאכ ,ינ--א

 3 טלעװ"ר ,0 רענָאיּפ .קילעז ,דָארלעסקַא
 --27 יז 11 ,33--97 יז 8--7 ,37--56 יז
 ן5501--52931 .9

 .87 ,14--13 טעּברַא'אצ .שרעה ,ןַאמרעקַא
|5808--58021 

 {5504) .16 ּפָאה"וא ,י ,ףרַאדנעשַא

 --19 יז 2 רעמַא"ד .בקעי ,יקסנַאשָאטָאּב

 ן5406--5305| .6 ןעפ 9

 ן55071,23--22 יז 8 קעוו"גוי ,םוחנ ,עזמַאּב

 --97 יז 2 ,14--9 'ז 1 ךוּב'וא .8 ,ןיסַאּב
 ן5809--65081 100

 .0 יַאמ דָא"דענעק .י ,ךורַאּב

 ,24 טלעװ"ּברַא .(םחנמ} .מ ,ָאשײרַאּב

 116 ,42--40 יז 89 ,28--27 *ז 835 לּב"טיל
 |5815--8311) ,28 װָאנ יירפ ,433--482 יז

5510 

 |58161 ,17 ינוי ײרפ .הרש ,ןַאקרַאּב

 .28--23 יז י"נ ןטפירש ,5 ףמַאק .ש ,ןידוּב
95171--5315 

 .ַאה ,40 ,10 ,28 ,16 רעג .צ ,ּב ,קָאטשרוּב

 ן5320-25319 ,י"נ ןטפירש ,1 טנגוי ,1 רעמ

 ,3--2 יז 8 ,4 פױא .י .ּב ,יקצָאטסָאלַאיּב
 {5329--53961 .6--2 *ז י"נ ןטפירש ,6

 טימ דיל ינש ןיא רימ ןליּפש .י .ּב ,ןילייּב
 |5250| .3 םייּב"נירג .רענזָאּפ .מ קיזומ .(ןטָאנ

 רעריפ"די ,0 בעפ גָאט .ןמחנ םייח ,קילַאיּב
 ן5238--58211 ,19 ,12 בעפ
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 99 -- 2} יז 6 פָאה"וא .הרש ,םיוּבנריּב

 ז5385--5354) .5

 1520 .1 עגדָארג ןּבעל"וא ,8 י ,ךָאלּב

 ן2535--5837} .,10 ,9 רעמַאה ,מ ,מ ,קנַאלּב

 : 2 רעמַא"ד ,43 טשיּברַא .ה ,ןײטשָאלּב
 װָאנ ,17 טקָא ,12 טּפעס עסערּפ ,01--93

 ן5935--9589) .26 טּפעס יײרפ ,19 צעד ,?

 5461 ,3 גַאי דָא"דענעק .לאקזחי--ןּב

 {53471 .3 ענדָארג ןּבעל"וא ,השמ -- ןּב

 5341 ,5 טקָא גָאט"ליװ ,מ ,ןויצנּב

 --7 'ז י"ג ןטפירש ,3 ךוּב"ױא .א ,רעגרעּב

 ן5350- 5491 510

 ן5251) ,13 קעװ"גוי .שרעה ,רעגרעּב

 ן5252} ,15 ּפָאה"וא .ירַא קחצי ,רעגרעּב

 ן5553) ,18 ּפַא ײרפ .ל .י ,יקסוועשטידרעּב

 5454 320;עז .יול ,ןַאמרעּב

 .10 ףמַאק ,1 ילוי ײרפ ,ל ,שטיװָאקרעּב
 ן5356--5353)

 ,1 צָארּפש ,4 רַאװ ײרפ .מ ,גנילטשרעּב
|5357--5558| 

 8 קעװ"גוי ,3 רַאװ טציּברַא ,השכ ,ןָאזרעדַארּב
 ן5861--8359| ,0 גױא לּבפ"נ ,21--13 יז

 5562 .4 פױא .בקעי ,יקצַארּב

 ,4 ,23--24 יז 15 פָאה"וא ד 2 ,ןַאמנירּב

 ן294--5303)

 5365 ,} ןטניח"ג .ג ,ּבילטָאג

 ,33---88 ,67 זיז 2 ךוּביוא .ןַאמרעה ,דלָאג
 ן5269--53661 ,17'לוק ,5 רעמַאה

 .11 סײנ ,134 לּב'טיל ,ןרהא ,טַאלּברלָאג
{5570--5371 

 .7 ,4 קעװ"גי .והילא ,גרעּבדלָאג
55121--5873} 

 ,7--6 יז 6 רעמַא"ד .לסָאי ,גרעּבדלָאג
 15475--5874) .14 וָאנ עסערּפ

 --18111--10 ,2 רעדעפ .יול ,גרעּבדלָאג
 ן2375-54000 -.19--11 *ז י'נ ןטפירש 7
 אב ,227 רעשט טציּברַא .יכדרמ ,גרעּבנדלָאג
 ן2350--53791 3

 ן23:3--98511 .4 ,3 ןעלגעז .נ ,ץנַארקדלַאג

55331} 

 ן5338--25541 , ּפַא ,22 גַאי ןּבעל'נ .םחנמ ,ןַאג

 .17 יַאמ גָאט .דֹוד ,ןײטשדלָאג

 רעדעפ ,92 לּב"טיל ,6 רעמַאה .ל ,קילערָאג
 ן5259--5258 ,26 טקָא .יירפ 5

 ןפֿפפו 139.  לּב"טיל .ה ,טלַאטשעגטוג

 {59911 .1 רק"גוי .ןושרג ;ַארֹוג

 יז 7 רעדעפ ,50 ,14 רעג , פױא ,לא ,הירוג
 ן5596--53932| .י"נ ןטפירש וו סה

 .6 רעױּפ'דיי ,3 װגנוי .םיַאכ ,ןידליג
 ן5395--53911

 .ד .מ ,רעסיג
* 55--87. 

 יז 2 רעדעכ ,113 לּב'טיל .ַאדיא ,רעזַאלג
 ן5404--5301) ,38 ,4 טש"ּברַא'רפ ,20--9

 ."וא ,0 ,8--6 1 פױא .בקעי ,ןײטשטַאלג
 ן5409--53051 .4 ףמאק ,19 רעג ,2--1 יז 1 ךוּב

 6--5 ,12--3 7 8 רעמַא'ד
 ן5400--5399}

 .4 רעטעּברַאײלדָאנ ,2 פױא ,ל ,רעזעלג
(5410--5411} 

 ,26 ,12 ילוי ,21 ,? יני שז"די .א ,ןַאמלעג
 ,20 צעד ,8 װָאנ ,22 טּפעס ,10 גױא

 ן5419--5412)

 ן5420} ,10 װחגנוי .ּב ,רעזנעג

 ן5421} ,14 ּפָאה"וא .2 ,יקציזדַארג

 יז 12 10--8 יז 2 לזניא ,ילּתפנ ,סָארג
 ,130 לּב"טיל ,43 ,21 ,21 ,13 ,5 רעג ,16-4
 ן יז 9--8 רעדעפ ,2 י"נקנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ
 ן5454--5422) .18 לוק ,5 קוצ ,1 דניירפ ,2--

 ן5485 ,27 רַאקוּב טרָאװ"וא .בקעי ,רעּפָארג

 ,32 ,6 רעג ,6 ,4 פױא .רזעילא ,גרעּבנירג
 .15 טש"ּברַא'רפ ,0--4 'ז 1 רעדעפ

54321--5441 

 או



 ן5442) ,(לּבַאפ) 40 רעג .עשוהי ,גרעּבנירג

 ז854421 .8 ילוי שז'די ,מ ,גרעּבנירג

 ן53331 .3 צעד לּבט"ּבול .ַאינַאמ ,דלַאוװנירג

 .י ,ןישורּבָאד
 .10 רענָאיּפ .רעװ

 .14--13 לוק .לכימ ,ןָאזדיװַאד

 =לוּפ .ל ןופ קױומ .דיל-ןרענָאיּפ
441 

854431| 

 .עג) .שזָאמ .ןצלּבַאפ .מ .מ ,יקצילָאד
 ן5478--5445) |ןרעמונ עקידגָאטנוז יד ןיא טקורד

 {54761 .2 גוי"רפ .ןרהא ,ּבמָאד

 ן5475--5477| .16 ,18 ּפָאה"וא ,ירַאה ,ּבמָאד |

 1245475) ,6 ּברַא"דיי .א ,ץינמאד

 יז 11 ,25--26 יז 5 פָאה"וא .החמש ,ןָאד
 |9453--5479| 6 ,3 ,1 גוי"רפ ,8-?

 ,12 ּברַא"די .ּבײל הדוהי ,יקסװעשַאד
5455 --54541 .0 

 1854551 .67 טרָאװ .רעּב ,ןיצשירָאוװד

 ן5457--5456) ,0 ,3 ּפַא ײרפ .ריאמ ,ןיקרַאװד

 {354571 .16-13 יז 1 צָארּפש .מ ,יקסװָאלַאיזד

 .3 טלעוװ"ר ,4 רעמַאה .מ ,מ ,טנַאמַאיד
 ן5459--54581

 .3 רעדעפ ,5 ,3 ךוּב"וא ,סעטַאמ ,שטייד
 ן5492--54901

 .44 ,23 רעג ,1 לזניא ,מ ,א ,ןָאליד
(9493---5495| 

 ,13 ּבעפ מירפ ,7 סײנ ,ןמחנ ,ןייטשטנעמיד

 ן5499--61 ,1 ילוי ,17 יַאמ

 ן5501--55001 ,19 לוק ,2 װָאנ ײרפ .ל ,יקסניד

 {5503 .8 טּפצס א ,ם ,גרעּבכַאה

 ן85505} .26 װָאנ גָאט"ליװ .ףסוי ,רעדלָאה

 י"נ ףמַאק ןוא גנַאזעג .ּבײל השמ ,ןרעּפלַאה
 15504--5503) .9 רעדעפ ,94--23

 ײרפ ,4 ,2 רענָאיּפ ,2 װגנוי ,ש ,ןיקלַאה

 ,90 לוק .גילעז ,רעללעה

 5--2 ז 9 ,17--16 *ז 4 טלעװ"ר ,10 טּפעס
 {5511--5509) 7 גימ ןרעטש

 ווגנוי

 קוצ ,20 צעד

 .89--98 יז 0
 ן5591--55121

 ,28 ּפַא גָאטיליװ ,דֹוד ,ןײטשּפָאה

 ,30 יַאמ יירפ ;7 ,2 רענָאיּפ ,5

 ,7--3 'ז 0--5 טלעװ'ר 4

 ,2 לדָאנ עטױר

 ,'טיל ,26 ץרעמ גָאט"ליװ .רעּב ,ץיװַארָאה

 ן5533--552) ,863--867 יז 121 לּב

 ן5525--59524} 10,  ,5 װגנוי .א ,ןַאמרעּבוה

 351 .15 לוק .מ ,למיה

 ן55261 .1 ןידנעּב לּבװ'די .ריאמ ,ןהַאזשריה

 10 ,0  רענָאיּפ ,0 װגני .ש ,דנַאמלעה |
 .8--7 ,3--2 ,1 נימ ןרעטש ,12 טלעװ"ר

 ן5538--5527)

855331 

 {55341 9 ּפַא ײרפ .ב ,רעקעה

 {5535 ,29 ץרעמ מָאמ .עלעשרעה

 41 .1 צָארּפש ,א ,רעלגָאװ

 5531 ,136 לּב"טיל .רעזייל ,ףלָאװ

 } צָארּפש ,26 ,23 טלעװיּברַא .ש ,ןַאמלואוו
 ן5539--55311 .12--11 יז

 ןרעטש ,46 ,26 ףמַאק ,0 װגנוי .י ,ןָאזנעטיוו

 ן5543--5540} ,4 נימ

 {5544) .9 ןטניװ"נ .יבצ ,ּביורטנייװו

 ן5455341 .119 ָאיר לּבװ"די .א ,רענייוו

 הגנוי ,2--) 5 5 ,2 רעמַאה .כ ,ןַאמרענייװ

 .8--7 טלעװ"ר ,3 ,5 רעױּפ"דִיי ,8
 ן5550- 8451

 ,41 ,2 רעג ,0 ,5 ,4ג ,1} פױא .ז ,רעּפנײװ

 יז 1 רעדעפ ,245--244'ז 102 לּביטיל ,9
 ן9562---8841| ,5 טּפעס דַײ"דַאנַאק 3 2 01 רו

 :עפ ,8 ,4 ,} רעמַאה ,1} פױא ,הרפש ,סייוו

 ,4 טקָא ,16 ילוי ַײרפ ,11--10 רעד
 ן0569--.ט9081

 .91ו)ג



 ,32 ,27 ,95 ּברַאפ ,2 פױא .מ ,דַארגַאניװ
 ,11 טשיּברַאירפ ,4 ,5--9 2 רעדצּפ
 ן5575--55701 ,9 לוק

 טנגוי ,12--14 16 רעמַאה .םוחנ ,ןַאמסייוו
 {5551--5579| 4 ילוי ַײרפ 4

 גױא ײרפ ,0 רעמַאה ,סירָאמ ,יקסוועשטניוו
 |5554--2 .0 גוי"רפ ,6

 צעד יירפ ,4--2 יז 1 רעמַאה .ּבַא ,רָאטקיװ
 ן5587--585 ,21 לוק ,5

 {55551 930 ץז ,סקַאמ ,רעּבעװ

 טלעװ"ר ,װעיק עניַארקוא .א ,יקצינדעלעוו
 5591 ,18--12 'ז 12 ,0--8

 ן55951 .230 עז .לשַאר ,יקסגירּפעװ

 .9 ,5ֿ קעװ'גוי .ריאמ ,יקסווָאדולּבַאז
59951--5594| 

 (59951 ,1 רק"גוי .ש ,ולַאז

 5591 .3 ןטניװ"ג .ז ,ןַאמצלַאז

 ן571 ,80 טשיּברַא"רפ ,ש ,ןיקלַאז

 .נעּב לּבװ"די ,14 ּפָאה"א .םהרבַא ,ןײשנַאז
 ן5601-8895| .15 ,9 ,4 ןיד

 .2 ילוי טצ"פ ,101 לּב"טיל .םהרבַא ,קַאז

 ן5608--8505|

 .8 גױא עסערּפ ,4 ןעּפ י .א ,יקסוקַאז
56041--5605} 

 141 ,9--5 רעדעפ ,י .ש ,סקַאז

 ן5671 ,135 לּב'טיִל .לאומש ,ּבמָארַאז

 {56031 ,10 װגנוי ,8 ,ידורַאז

 ,128 ,11 קעװ"גוי .שינייּב ,ןייטשרעּבליז
 קו הי ,} צָארּפש ,} רַאװ ײרפ

 רעדעפ ,4 ,2 ןעלגעז ,2 פױא .7 .ש ,רעגניז
6 56131--5616} 

 ,4 ,3 ,7--6 יז 2 ,1 רעדעפ .ל ,ןצמלעסיז
 ן5623-261/1 ,11--10 ,8 ,22-=-20 יז 7

 (56541 ,1 לּבװ'דַאנַאק .בקעי ,רעּפיז

 ןי=} .4 קעװ"גוי .והירכז

 ן5661 ,98 ּברַאפ ,ג ,ץיװָאקילעז

 {6571 .0548 צז .ד ?יקסװָאטַאװישז

 ן5535) .1-11 יז 1 רק"גוי .ר"ד .ל ;ןָאועװַאח

 23 יַאמ ,} גױא דָא"דענעק .ה ,שטַאמלָאט
 ן9631--5629 0 גיוא דַײ"דַאנַאק

 ן56351 ,230 עז ,ל ,לעפָאט

 ן555) .10 לבװ'צָאלװ .יבצ ,יקסװָאלרַאט

 ן565) .113 רעשט טצ"ּברַא .א ,יקסרעווט

 .6 ,3 טקָא ײרּב ,9 װגנוי .צ ,ןַאמזֹוט
56381. 5687 

 הגנוי ,9 רעמַאה ,2 צעד רּבַאיטקָא .2 ,ףייט
 - 80 יז 8--7 טלצװ"ר ,2 רענָאיּפ ,7--6 7 0
 ,2---| יז 8--9 ,29--25 'ז 1 גימ ןרעטש 1

 ן5645--96551

 ן5645) 81 יַאמ ײרפ .ַאדיײא ,סעליט

 ,2 ענדָארג ןּבעלױא .יול ,יקסנַאשטשערט
: 

50491--646} 

 {471 ,09 לּב"טיל .ד ינרַאשט

 5645 .,12--11 װגנוי ,ש ,יקסווַאנרעשט

 ,2 מיײּב'גירג ,36 ,2ג 7 ,1 רעג .םוחנ .י
 ,(חסּכ) לּבטוי"גימ ,(לּבַאפ) 8 ּבעפ גָאט"ליװ ,9
 ,1 הָאנ ,23 ,10 ,9 ,2 טְקָא ,23 טּפעס גָאט
 :טרָאפ ,28 ,18 ,4 צעד ,7 -,20 ,13 6
 4 קוצ ,0 ,2 דניירפ ,/ רעדעפ ,22 טירש
 יז 11 ,423--422 7 ,227--=226 'ז
 ן5676--56491 649 -- 8

 ןפ7ז| .9--2 יז 4 חגנוי .י ,שטיװעלעקנַאי

 ן55751 .7 ינוי קלָאפ .ּבײל ,עפַאי

 ן56791 .194 לּב"טיל ,יכדרמ ,עּפָאי

 ,2 מיײּב'נירג ,8 שז'ליא ,2 ךוּב"וא .שאוהי
 90 לּב'טיל ,10 ,0 ּברַא'דײ ,0 ,3 שז"גוי ,5
 ,0 ,8 ,4 ,3 ,2 קוצ ,22 ּברַאפ ,108 ,100--
 ן2700-561 42 ,11 ,10 8 7

 4 212 כג



 .412--411 ײז 7 ,2 קוצ ,ףסוי ,הפי
 ז703--87סצג

 {57031 9 ילוי גַאס"ליװ .היבוט ,ץּכ

 עניַארקוא ,30 טעּברַא"אצ .,יבצ ,ָאקנעדָאלַאכ
 א .וועיק

 {57051 ,11 קעוװ"גוי .והילא ,ן--אכ

 ,7 רעמַאה ,ועיק עניארקוא ,הרובד ,לָארָאכ
 |5709--8708ו .9 ,4 טלעװ"ר

 ,51 טש"ּברַא ,יזיא ,קירַאכ

 ,} טנגוי

 ,6 ,3 רעמַאה
 טצ"דיי ,38 רענָאיּפ רעגגוי ,1 װגנוי

 ."אע ,124--121 יז 94 ,01 לּב"טיל ,3 טּפעס

 --9 ,4 נימ ןרעטש ,1 רענָאיּפ ,9--8 טעּברַא

10 7101--5729} 

 ,9 גנוי ,10 רעמַאה .8 ,יקצַאװעשטשַאכ

 טלעװ"ר ,21 ,14 צעד ,27 טקָא ,60 גױא ירפ

 12 ,10 ,29--16 יז 6--8 ,34--83 ז 1
 ן732--ט7פ8ו .7--3 יז

 .0 טלצװ"ר ,װעיק עניארקוא ,ערימ ,ןיקנעכ
 ן5754- 5781

 יז 7 רעדעפ ,4 ןעלגעז .רַאזַאל ,לעּפמַאל
 5736--578581 ,28--פ2

 ן5737| .44--42 'ז 11 לזניא ,אשיז ,ױדנַאל

 ,2--1 יז 5 4 ,6--2 יז 3 ,1 פױא .ּב ,ןיּפַאל
 ן5748-5735} ,92--19 ,5--3 ז"ז י"נ ןטפירש

 1441 3 רענָאיּפ .ס ,עקסװעשַאּבול

 טּפעס גָאט"ליװ , ,2 ךוּב"וא .ןבואר ,גיוודול
 ן5749--5745| .17 לוק ,40 טש"ּברַא"רפ ,4

 ,2--1 טלעװ"ר ,9 רעמַאה .כ ,רעקציול
 ן5781--5780|

 ןפופ:} 6.  גױא דיײידַאנַאק .ח ,מ ,רענולי

 .5 קוצ ,12 ינוי ײרפ ,9 ךוּב"וא ,א ,יקצול
 ןפ759--87881

 5761 .1 ןטניװ"נ ,י ,יקצעיװָאקול

 ---4 ז9--8 ,6--3 יז 7 ,2 רעדעפ ,הּכלמ ,יל
 ,18 לוק ,7 צעד יירפ ,32--54 יז 11--10 5
 ן5768--5787| 417--16 *ז ײ*נ ןטפירש

 ןפ764 6646 צז .ד ,סיקּביל

 .8 טּפעס ,9 ץרעמ גָאט"ליװ .השמ ,ץישוויל
 ן766-768

 לּב"טיל ,19--10 יז 3 רעמַאה ,ה ,קיװייל
 ַאמ יירפ ,137 ,138 ,110 ,100--99 6
 ,21 יײָפנ ,18 טפעס ,18 גױא ,23 ,16 9
 טלעוו"ר ,19 ץרעמ מירפ ,19 צעד ,31 טקָא

 ,28--22 יז 8--7 ,7--3 ז 2-1
 ן5758--57671

 ,19--17 יז 4 ןעלגעז ,ךינעה ,שטיװָארעזיײל
57541} 

 ,151--149 יז 3 ,2 ךוּבױא ,לכימ ,טכיל
 "1926 ,371--36ע ז 6 ,280--277 ײז 5
 ן5759--57881 201 יו 2 יז

 {5790} ,6 טרָאװ רעמינָאלס ,ק ,ןייטשנעטכיל

 ּפַא ,28 ץרעמ ,29 נַאי ןּבעל'נ ,הדוהי ,סיל

 צעד ,22 ,8 טּפעס ,13 גױא ,18 ,7 יַאמ 6
10 57911--5799 

 2--| *1026. ,6 ,4 ,3 ךוּביוא .ש ,וועיל
 |5:04--8500| ,81--49 יז 3 ,7--3 יז

 לּבסויגימ ,(חסּפ לּבטוי'נימ .,א ,ןיסעיל

 4 ,9 קוצ ,31 ,24 ,17 גַאי װרָאפ ,(תוּכוס)

 ן5513--85081 .עיוס

 .1 גימ ןרעטש ,6 װגנוי .לדנעמ ,ץישפיל
 ן5515--8514)

 (55161 .1 רק'גוי .ווָאװ,דמל

 ,30--29 יז 9 םָאה"וא .עדניה היח ,יוועל
 19515--88171 , בקעי תיּב

 {55191 .4 גימ ןרעטש .,םיַאכ ,ןיוועל

 .80---98 יז 19 ,6--8 טלעװ"ר .ענַאכ ,ןיוועל
 ן8591--880}

 ,2 ,1 ךוּב"וא ,6--9 יז 6 פױא .א ,סעלעיעל
 ן5524--55921

 12 2 ,19--10" 1 פָאה'וא .לאיחי ,רערעל
 ן5525--5588 ,8--3 יז 16 ,3--5 יז 4 ןפ-

 {5529) .2 לּבװ"דַאנַאק .ַאדיײא ,עזַאמ

 --95 יז 6 רעדעפ ,9 מיּב"נירג 5 ,סעטַאמ

 {5534--8580) .81 ,3 ,4 טש'ּברַא"רפ ,4

 5551 " ,8 רעדעפ .ס ,ןילכַאמ

 (רפכ



 יז 2 ןַאּפש ןיא .ַאידַאק ,ַאקסװָאדָאלָאמ
 --630 יז 125 ,100--00 לּב"טיל ,00-7
 ן5559--55561 .139 ,31

 5401 .16 רַאקוּב טרָאװ-וא .י ,רעגנַאמ

 גָאט"ליװ ,4--3 'ז 11 לזניא ,ּבײל--ינַאמ

 .ןיװַאשזרעד .| ,ןטעָאּפ עשיסור ןופ) 21 יַאמ

 ּפַא טצ"פ ,137 ,03 לּב'טיל ,(וָאסַארקענ 1

 ילוי ,16 יַאמ ,7 ץרעמ ,24 ,3 נַאי וורָאפ 4
 ײרפ ,7 װָאנ ,3 טקָא ,2 טּפעס ,19 ,8 גיוא ,5

 5599--88411 .10 צעד ,28 ,21 ,14 װָאג

 ן560} 24.  רַאקוּב טרָאװ"א .ןתנ ,קרַאמ

 הגני ,14 טלעװיּברַא .ץרּפ ,שיקרַאמ

 יװער"טיל ,437--486 יז 117 לּב'טיל ,12-+1
 טסנוק ,12 װָאנ ירפ ,(חסּפ) לּבטוי"נימ ,9--1 יז

 ,9--2 יז 10 טלעװ"ר ,2 ןּבעל ןוא
55611--5867 

 --27 'ז 2 רעמַא"ד .םהרבא ,שטיװַאקשָאמ
 5569--65651 ,8 טּפעס עסערּפ ,0

 ן55701 .4 טלעװ'ר .י ,ןַאמלעטימ

 {55711 ,12 ינוי יירפ .א ,לעזיימ

 ן55751 ,3 רענָאיּפ .רענלימ

 ,1 גױא צסצרפ 6 ןעּפ ,43 טש"װַא ) ,ךאלמ
 ן5575--55181 ,91 ,14 װָאנ ,5 טּפטס

 5791 .6 קוצ .ַאניג ,םעדעפמ

 5561 .1 ןַאּפש ןיא .םייח ,דעמַאלעמ

 (53511 .26 ץרעמ לּבט"די .1 ,קינלעמ

 רעמַאה ,י"נ ףמַאק ןוא גנַאזעג ,השמ ,רידַאנ

 יַאמ ,|} ּפַא ײרפ ,2 רעױּפ'די ,24--25 יז }1

 9 טלעװ"ר ,3 צעד ,20 ,22 װָאנ ,28 ,28 ,2

 . בימ ןרעטש ,27 טקָא רַאכ ןרעטש ,94--91 +

 ז5594--5381 ,27--26 'ז 9

 יז 2 רעקַאלפ ,2 וװָאנ דוי ,לאומש ,רעלדַאנ

44--45, 55981--5596| 

 5571 ,11 קעװ"גוי ,8 ,שיטַאנ

 ן55951 .10 טקָא גָאט ,מ ,סקַאנ

 ,21 לוק .מ .י ,ןַאמיינ

 .לדנעמ ,לשערגיינ ..17--16 יז 19 לזניא
: 5599 

}5900 

 רעדעפ ,5 ,18--15 'ז 1 פױא .א ,ןָאזנעסינ
 15904--59011 .20 לוק 5

 .13 דעש געװ"וא .ר"ד .? ,ץיװָאצמעינ
 ן9051

 5906 .20 ץרעמ קלָאפ ,ָארקינ

 {5907} .} ףמַאק .ש ,םָאּפענ

 ן5905) .33 רעג .פ ,ינרַאשט--ןיקנאסאס

 ,6--8 יז 2 ןטניװ"נ .ּב .א ,יקסוָאלָאקַאס
 ן5909|

 ,47--41 ױ3ֿ *1926. .בקעי ,יקסלָאדָאטס
9-4, |5910--5911} 

 {5015) .14 טפעס דיײידַאנַאק .רּתסא ,לַאגיס

 .ַאק ,388--357 יז 7 ,3 קוצ .י ,י ,לַאגיס
 ,11 ילוי דָא'דענעק ,15 ליק ,2 לּבװ"דַאנ
 ן5915--6913| .5--2 *ז י"נ ןטפירש

 ּבעפ ,22 ,3 ,3 נַאי דָא"דענעק ,הימחנ ,לַאגיס
 ,1 יבוי ,23 ,0 ,2 יַאמ ,21 ּפַא ,/ ץרעמ ,?

 ,14 סקָא ,22 ,2 טּפעצס ,26 ,15 ,12 ,1 גױא 9

 .26 צעד ,10 ,14 װָאנ ,91 ,17 ,5
89191---5942 

 5431 .14 װָאנ עסצרּפ .עשירג ,ןיקמיס

 ן2949-5944 .23 ,4 ּפַא לּבפ"נ .מ ,יניס

 יַאמ ,11 ּפַא ,22 ּבעפ גָאט ,לאוי ,םינַאלס

 ,2 גױא ,25 ,18 ,11 ילוי ,27 ,12 ינוי ,2

 ,11 ,2 צעד ,17 טקָא ,23 ,11 ,5 טּפעס

 ן5965--59461

 61 ,0 קעװ"גוי ,8 ,לַאגצס

 ,(לּבט"א) לּבטוי"טיל ,18 רעג .ז ,שטיװָאלַאגעס
 5970--59671 ,155 ,100--99 לּב"טיל

 .98--32 יז 9--8 רעדעפ .דוד ,רעצלעס
 ן59711

 ,14 טשיּברַא'רפ ,2 פױא .רעטלַא ,ןילעסע
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 ן5977--59751 13 לוק ,7 ,3 לּבװ"דַאנַאק ,0

 ןפפ79-50/} 18,  ,5 פָאה"וא .ה ,ךילרע

 {59501 .12 ּפָאה"וא 2 ,ךילרע

 ןפפינו .12--11 װגנוי .א ,יקסלערָאגַאּפ

 ן5981 .645 עז ,ש ,יקסלָאדָאּפ

 וָאנ ײרפ ,8--7 יז 6 רעמַאה .י ,ץנַארעמָאּפ
 {5055--593} .16 ףמַאק ,26

 9561 ,15 לוק .א ,וָאקינרעיּפַאּפ

 ,26--29 'ז 5 ּפפָאהיא ,י ,וָאקינרעיּפַאּפ

 ,51 ,} טלעװ"ּברַא ,2--1 יז 16 ,14 ,12 7

 י"רפ ,2 רַאװ יירפ ,6 ּפַאּב ,4 רַאװ טצ"ּברַא ,99

4102 . 59871--5993 

 5999 ,18 ינוי ליװ טיײצ .קחצִי ,ץַאּפ

 'ז 08 לּב"טיל ,21 דנַאל"אפ .א ,ןיקשַאטּפ

 {6009--60001 19 גַאי דָא"דענעק ,184--182

 .עטוינ ,יקסרָאגיטַאיּפ
 ,9 טלעװ

 .14 ּפפָאה"וא .ןושמש לעזיּפ

 *"ר ,וועיק עניַארקוא
60031--6004 

 ן6005)

 .10--8 יז 10 װגנוי ,ל ,יקסוװעשטניּפ
6005 

 ,1 צעד ײרפ ,5 רעמַאה .קיזייא ,רענטַאלּפ
 {6010--60071 .30 --26 יז י"נ ןטפירש ,21 לוק

 ן60111 .2 רעקנעדיירפ ,ל ,י ,ץרּפ

 ינוי ,28 יַאמ גָאט'ליװ .עזָאר ,סקַאל --ץרּפ

 דיי"דַאנַאק 8 לב"טיל ,2 טּפעס ,2 ילי ,4

 6017--60121 .3 טּפעס

 ,9 גױא ,7 ילוי ,? ינוי שז"דיי .ל .י ,סקָאפ
6021--60181 ,8 

4 

 {003 } ,8 ּפַא לּבט"די .י .ח ,רעּברַאפ

 ץרעמ טצ"פ ,12 קעװ"גוי .ּביײל םייח ,סקופ
6024--60231 , 

 ,19 װָאנ ,30 ילוי ןּבעל"נ .לארשי ,עירופ
 6096--60551 ְו

 ,27 טפעס שז'דײ .קחצי ,ןַאמלעגייפ
 וע | |

 5 0-9 4 י

 וױא ,16 יַאמ יירפ ,3 ,1 רעמַאה .ל ,גרעּבנייפ
 6082--60531 ,19 טּפעס 9
 11 .2 רעקַאלּפ .ּביײל ,דלָאגנייפ

 הגנוי ,װעיק עניַארקוא .ארזע ,גרעּבניניפ

 8 טלעװ"ר ,16 ילוי יירפ ,יווער"טיל ,12--1

 6039--60341 .9--5 יז 8--7 ,0--9 "ז

 {5041--60401 .3 ,3 ךוּב"ַוא ,ןימינּב ,לעקניפ

 .5 ,53 ,3 2 ,9ס רעג .דוד ,ןַאמשיפ

. 60421:--6046 

 ,45--47 יז 6--8 רעמַא'ד .בקעי ,ןַאּפַאלפ
 .15 עקָא ,14 װָאנ ,5 טּפעס ,22 גױא עסערּפ

60471--6051 

 5 וװָאנ ,6 ינוי ײרפ ,| טנגוי .ּב ,רעטסנעפ

 6056--60ט1 ,190 ףמַאק

 ,3 רַאװ טשיּברַא"די .ןֹויצ-- ןּב ,רעלסעפ
 (סופפ הי יז 3 ,| רעקַאלפ ,1 בקעי תיּב

 יַאה ,2 פיוא ,וועיק עניַארקוא ,קיציא ,רעפעפ

 ,8 רעױּפ"די ,3--2 יז 4 ,{ װגנוי ,7 ,0 ,2 רעמ
 טרפ ,0| לּב'טיל ,יװער"טיל ,8 טּפצס טצ"די ?7

 ,} נימ ןרעטש ,15 טּפעס רַאכ ןרעטש ,209 צעד

{6060--6076 

 ח 4 ,40-27 'ז 8 ןעלגעז .דֹוד ,רעפעפ
 .י"בנ ןטפירש ;0 ,8 רעדעפ ,29--7

 6051--607ד}

 ן5052} ,19 װָאנ לּבש'ּבול .השמ ,ףָאהנרעפ

 ןפסיפ} 5 סיײנ ,194 לּב'טיל .דוד ,סָארפ

 5041 ,330 עז .לאלצּב ,ןַאמדירפ

 ן6086--6085} 10,  ,2 װגני .נ ,ןַאמדירפ

 6071 ,97 לּב"טיל ,א ,ןיקדירפ

 .472--471 יז 8 קוצ ,33 ,28 רעג .לדיירפ
605---6090 

 ,1 לּב"נויצ ,187 לּב"טיל ,ןרהא ,ןילטיײצ
 ,8 ילוי דָא"דענעק

 --19 יז 6 פפָאה"וא .בוד ןּב ,יקסווָאנכעיצ
 ט94} .1

}6095--60911 
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 2 עי-- עוז

 5081 .15 ןּבעליקלָאװ .ּב ,חמצ

 ן6096 20 גױא ןּבעל"נ ,לאומש ,רעלסעצ

 דו ,51 נַאי װרָאפ ,לאכימ ,ק

 --26 יז 12 קעװ"גוי .םוחנ והילא ,ןַאגַאק
 איו .7

 --10 'ז 4 רענָאיּפ ,םיָארפ ,יקסװָאנַאגַאק

11 9911 

 ײרפ ,16--15 'ז 5 רעמַאה ,םהרבא ,ןַאהַאק

 {6103--6100 .11 ,4 טלצװ"ר ,21 ּפַא

 טקָא ,21 ,/ יַאמ ,4 ּפַא טצ'פ .לסָאי ,ןהָאק
 ,10 טְקָא ,18 ילוי ,16 יַאמ ,11 ּפַא יירפ 9

 } צָארּפש ,14 ,9 ףמַאק ,24--25 'ז 7 רעדעפ
 {6118--6104} ,38--35 ײ

 יז 7 רעדעפ ,וועיק עניַארקוא .סקַאמ ,ןעהָאק
12--14, 5--9 5 54--33, 10--11. 

(6116--6119 

 ,12 טּפעס סעמע ,4 װגנוי ,קיציא ,רענװַאק
 ן6121--6120| ,10 טְקָא ײרפ

 ןפ135) 4.  ךוּב"וא .ס ,יקסדָארג-- רענװַאק

 .4 ,9 ,1 ךוּב"וא .ןַאנָאד ,יװעװַאק
 ן6128--6123)

 ח 12 ,20--49 יז 9 טלעװ"ר .י ,רַאילטָאק
 ן6127--6126| .1

 ,45 ,83 ,18 ,18 ,5 רעג .ל .י ,רענישולַאק
 6185--251 ,15 ינוי ײרפ ,22 ,23 ּברַאּפ

 6137--61861 .10 ,8 קוצ .ד .י ,ןַאזמַאק

 .נוי יירפ ,122 לּב"טיל ,יֹזֹוּב ,יקסווָארַאמָאק
7 611---6139 

 גימ ןרעטש ,6 װגנוי ,לשריה ,יקצעינעמַאק
4 (6140--16141 

 5141 .7 ןּבעל"קלָאװ .ל .מ ,ןַאלּפַאק

 6145 .4 שזיליא .סחנּפ ,ץַאק

 .ַאק ,5 ,2 ,1 רעדצפ .ךורּב ,ןָאסלענעצַאק
 ן5147--6144) ,8 לּבװ"דַאנ

 ,29 ,22 טּפצס לּבט'ָאל ,קחצי ,ןָאזלענעצַאק
 ן6151--61451 ,26 ּברַאפ ,4 דנַאל"אפ

 יז 7 ,11--10 *ז 5 רעדעפ ,ןרהא ,ןילרַאק
25-34, 61521--6155| 

 רעדעּפ ,23 װָאנ טלעװ"די .השמ ,ןַאמרָאק

 {6157--6154) .94--23 יז 8 ,17--12 ײז 3 ,9

 דָאנ ,3 טּפצס ליװ טײצ .ּבײל ,למילּבנרַאק
 |5161--61851 ,10 צצד ,26 ,2

 ."רפ ,9--8 רעדעפ ,5 רעמַאה .הכרּב ,ילדוק
 {165--61621 .89 ,16 טש"ּברַא

 ּפַא גָאט'ליװ ,װעיק עניַארקוא .ל ,ָאקטיווק
 .5--8 יז 11 ,6--29 יז 2--1 טלעװ"ר 5

61661--16169 

 .20 ּפַא ײרפ ,5 ּפַא גָאט .םייח ,ץעינזוק
11-101 { 

 ,20 ילוי ,18 ינוי שזידי .ּב ,ש ,ןַאמּפיוק

 {ט177--61721.5 טּפעס טצ"דיי ,18 ,4 טקָא ,8 װָאנ

 טסנוק ,469--402 יז 8 קוצ .השמ ,קַאּבלוק

 {'179-615) .3 ןּבעל ןוא

 .15 ,12 ףמַאק ,9 ּפַא ײרפ ,.י ,קישטלוק
61801--159) 

 2--1 1926, ,2 ךיּב'וא .עיסַאכ ,ןַאמרעּפוק

0 212 0 (6158--6156} 

 --15 יז 5 רעמַאה ,4 ,3 ךיּב'וא ,ש ,ץרוק

 .40--535 יז 5 *1926, ,59--58 יז 9 7 4
 ן6199--81871

 רענָאיּפ ,1 װגנוי ,4 רעמַאה ,א ,וװָארינשוק

 ,14--49 יז 2--1 טלעװ"ר ,4--| 1

 6197--6193} ,5--7 גימ ןרעטש

 .13--12 1 רענָאיּפ ,קיציא ,סינּפיק
6195 

 129 ,100--99 לב-טיל ,ףסוי ,ןַאמריק
: 61991--600} 

 164011 .| רעדצפ ,8 ,שיק

 6201 .8 לּבװידַאנַאק ,ַאטרעב ,גנילק

 ,2 יַאמ ,21 פא דָא"דענעק .השמ ,דנַאמעלק
0. 62081--16908 

 .28 יַאמ םעלעכ טש"וא .השמ ,רערעלק
162061 
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 רעדעפ ,4 ,3 ןעלגעז ,4 פױא .םייח ,לורק
 ,7 לּבװ"דַאנַאק ,11 ינוי ,16 יַאמ ײרפ ,9-8

 5214 -62071 .19--7 *ז "'נ ןטפירש

 5515 .24 רעג .לאוּמש ,רעטיירק

 גימ ןרעטש ,16--9 יז 7 ,2 ױגנוי .י ,ןיּבַאר
 ן6215-6916} ,13--'2 ז 1

 ן629) ,5 י"ג טש"וא ,הנח ,שטיװַאניּבצר

 ,81--30 יז 4 רעמַא"ד .ףסוי ,שסיװָאניּבַאר

 ן6923--62201 ,14 װָאנ ,17 טקָא ,10 גַאי עסערּכ

 ,25 ,24 םרַאפ ,{ פױא .ה ." ,יקצִישָאדַאר

 יז 9--8 ,6 ,28--:23 'ז 4 ,2 ,1 רעדעפ

4, 11-110, 02941--6239 

 ןס234--628) 42 ,ן1 רַעג .א יקצודַאר

 ּבעפ מירפ ,15 ,11 ינוי קלָאפ .י ,םיוּבנעזַאר
 |6233--62381 ,20 טּפעס

 2391 .1 רענָאיּפ .ל ,סולּבנעזָאר

 ןעפ ,260 העפ לבט"זי .המלש ,גרעּבנעזַאר
 ן'0241--02401 16

 .(תוּכוס) לּבטוי"נימ .סירָאמ ,דלעפנעזָאר
65421} 

 6459 .18 דנַאל"אפ ,לאיחי ,גייווצנעזָאר

 6544) .17 טּפעס דוי .לאומש ,ןײטשטַאר

 ן62481 .2--1 'ו 6 פױא .ל ,קינלַאר

 ןוא גנַאזעג ,1 פױא .ןנחלא קחצי ,שטנַאר

 ינוי ,29 יַאמ יײרפ ,5 ,4 ,1 רעדעפ ,י"נ ףמַאק

 {6954--6946) ,17 ףמַאק ,29 טּפצס 6

 טלעוו"ר ,32 ףמַאק ,7 ,5 ,3 װגני .ש ,ןיסַאר
 --9 ,5--7 ,4 גימ ןרעטש ,21--20 יז 9 2
10 | 62851--6265} 

 6641 .4 ךוּב"וא .ט ,ּפ ,ןיקסַאר

 ,28--27 'ז 7 רעדעפ .ןרהא ,טרָאּפַאּפַאר

 ,26--98 'ז 11--10 ,31--17 ז 8
 ן6567--62651

 165651 ,2 גױא דָא"דענעק .דֹוד ,ןיּבור

 6691 ,10 װגנוי ,שריה ,"עינדור

 .? ןאעליקלָאװ .ןבואר ,קישטור
69701} 

 ןפ571} .4 לּבװ"דַאנַאק .הקבר ,טַאלּבנזיױר

 --51 'ז יינ ןטפירש ,4 פױא ,רשא ,ןעזיור
2, |6573--6273 

 --417 יז 7 קוצ ,5 שז'גוי ,ה ,טַאלּבנעזױר
 6276--62741 ,19 לק 8

 ,2 שז"ליא ,4 ,9 ,1 ךוּב"וא .ּםהרבא ,ןעזייר

 ײ"נירג ,47 ,20 רעג ,י"נ ףמַאק ןוא גנַאזעג

 ינוי ,30 ,16 ּפַא ,20 נַאי גָאט'ליװ ,}1 מייּב

 ,90 ,0 ,2 נַאי גָאט ,17 טּפעס ,20 ילוי ,3

 ,1 יַאמ ,24 ,17 ,10 ,3 ּכַא ,20 ,18 ,60 ּבעפ

 ,51 ,24 ,17 ,10 ,5 ילײ ,26 ,2 ינײ ,29 5

 "דיי ,19 ,12 ,{ טּכעס ,28 ,21 ,14 ,7 גױא

 רעגניי ,18 יַאמ לַאיּב רוק"די ,3 טּפעס טצ

 ,(חסּפ) לפטוי"נימ ,120 לּב"טיל ,7 רעפמעק

 --10 רעדעפ ,1/ צעד טצ"פ ,(תוּכוס) לּבטוי"נימ

 ,99 9 טקָא ,29 ,15 יַאמ יירפ ,0--7 יז 1

 ,25 ,18 ,11 ,4 צעד ,27 ,20 וָאנ ,80 6

 |6339--6ל77 .18 ינוי ,19 ּבעפ נָאל טײצ

 15540) .26 טּפעס שז"דיי ,ןמלק ,ןעוייר

 ,50 ּפַא ,29 ץרעמ גָאט"ליװ ,הרש ,ןעזייר
 ן6549--0841| :9 ווָאנ ,20 ילוי ,18 יַאמ

 ן641 122.  לב"טיל .בקעי ,רעדעפזייר

 ןפאדו .11 טפעס ײרפ .לדיא ,ןיזווער

 ן545) ,12 טש"ּברַא"רפ .רַאזַאל ,שטיווער

 + 4 טלעװ"ר ,וועיק עניַארקוא ל ,קינוער
8--5. (6849--6550 

 "ר ,9 רעמַאה ,װציק עניארקוא .8 ,ָאריֿפַאש

 ןרעטש ,48--44 יז 10 ,17--16 "ז 4 ,3 טלעװ
 16586--63811 ,1 נימ

 53571 414 װָאנ עסערּפ ,יזיִא ,רעפָאש

 3581 :7 קעוו"גוי .בקעי ,קירדוש

 ן5559} ,15--12 יז 1 ןטניװ"נ .ה ,ץרַאװש

 ןייפס} .470--469 יז 8 קוצ .י .י ,ץרַאװש

 .11--10 ,9--8 רעדעפ .המלש
0811--062} 

 ,ץרַאווש
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 ן6563} .21 לוק .ההמש ,ץרַאװש

 קלָאפ ,1 ינוי טנײה ,םולש ,ררַאּבצרַאװש
 עק ,24 ינוי מירפ ,18 ינוי נָאל טײצ ,1 ינוי
 10866--65641 ,18 ינוי דָא"דענ

 671 .1 רעקַאלפ ,ללה ,רעגייווש

 ז 2--1 *1026. ,| ךוּבױא ,קרַאמ ,דייוװש
 לוק ,237--236 יז 4 קוצ ,4 רעדעפ ,10--5
 ן6378--65681 .18 ,14--12

 ,2--1 יז 7  רעמַאה .רּתסֹא ,רעשטַאימוש
 טי יד ,120 ,112 לּב"טיל

 ,15--!4יז 1 לזניא .אּבא ,גרעּבנעצלָאטש
 .18--17 יז 12 ,13--14 יז 11

65771--6550 

 ן6851} .2 דיתעה םוצ ב"ח ,לרעּב ,קָאטש

 .3 טש'מָאל ,{ צָארּפש ,לאימחרי ,ןַאמנייטש
0353---65521 

 ,9 טש'ּברַא'רפ ,12 לזניא .ריאמ ,רעקיטש
 6386---6354 ,י"ב ןטפירש

 .20 לוק ,12 סײג .נ .א ,לעצנעטש
03571--6358 

 טציפ ,20---98 יז 7 ּפָאהױא .לארשי ,ןרעטש
 6390--63891 ,23 יה

 דיי"דַאנַאק ,3 לּבװ'דַאנַאק ,םולש ,ןרעטש
 ן6393--63911 ,22 טּפעס ,20 גױג

 ,17--16 '*ז 4 רעמַא'ד .בקעי ,רעכיירטש
 ,3 טּפצַס ,1 גױא עסערפ ,99--595 'ז 6-9

68941--6897} 

 ן65951 .4--2 יז | ןטניװ'נ ,ב ,י ,ןַאמײרטש

 ן63991 .(לּבטײא) לּבטוי"טיל ,המלש ,גרעּבנייש

 .2 ילוי ,28 ינוי יירפ ,השמ ,סירפיש

{ 64001--6401 

 4 ,21--18 יז 3 ןעלגעז .לַא ,שטיװָאמָאלש
 ן6403- 6401 ;{-ו א

 ,20 טקָא דָא"רענעק .המלש ,שטײװעלומש
 ,(לּבַאפ) 24 ,17 צעד ,26 ,21 ,טֹּבַאפ) 7 װָאנ

6409--64041 

 {64191 ,(חספ) לּבטוי"נימ .ז ,רואינש

 גהא ,28 ינוי דָא"דענעק .ז .ש ,ןָאסרואינש
 .10 צעד ,9 ,4 וװָאנ ,0 טקָא ,9 טפעס 8

64111--6417 
 פַאּב ,28 טלעװיּברַא ,ל .ש ,ןַאמרעדיינש
 ,11 גוי"רפ ,110 לּב"טיל ,1 טרָאװ:טנגוי ,0
 א 1 ,} צָארּפש
 ןוצ 4 ,ופ קוצ .ינעּב ,רעדיינש
 .ש ,רעדיינש
 .6 לּבװ"דַאנ

 ,10 ױגנוי .םָארװַא ,קַאּפש

 -ַאק ,374--579 יז 6 ךוּב'וא
 {ס421

 ז648

 ,17 דנַאל"אפ ,4 ,8 ןעלגעז .היעשי ,לגיּפש
 ן6425--64261

 ילוי ײרפ ,0 דעמַאה יש .א ,ָאקינלָאקש
 ,28 ,24 ,20 ףמַאק ,27 טקָא ,22 טּפנס 8
 יַאמ דָא"דענעק ,18 טּפעס ,19 גױא דיי"דַאנַאק

 ,י"ב ןטמירש ,22 ילוי ,3 ינוי ,28 4
 ן6442--6459

 קרעוו עשיטַאֿמַארד ג

 ןיא |!| עמַאדר .ּפמוז ןיא .קחצי ,ךוּברעװַא
 1,395 .רענלימ-ַארָאקיש קורד :עשרַאװ .ןטקַא 9
 יז

 431 ,127 לּב"טיל .ּב י
 רעד ןופ רעדניק יד .יכדרמ ,ןָאסרעּפלַא
 :סערייא .סָאנעוּב ,ןטקַא ירד ןיא עמַארד .ַאּפמַאּפ
 ,ד 82 .י"ָא ,יקסנַאלּפַאק .ג

 ,155 לּבװ רַאזָאר

 .ליּפש-ףסוי (א ,ןליּפש-םירוּפ .ש ,יקסמָאטסַאב
 :ענליװ ,רּבחמ ןופ 'גסױרַא .ליּפש-שורושחא (3
 {6412 יז 1 ,לושסקלָאפ עשידיי עײנ

 גָאלַאיד .לוגלג רעד .(םחנמ) .8 ,ָאשײרַאּב
 :עליה} ,ןיקצעלק :ענליװ ,ןשינעגעגַאּב יייװצ ןיא
 1 אז 91144 ן,7

 ,ןטקַא 8 ןיא עטערעּפָא .קֿאיסָאּב עלערעּכ
 ן64)  .יז 48 .גרעבדלָאג-ןָאסּבוקַאי :אשרַאװ

 ן4141

 רעיפ ןיא ַאמַארד ,ץולח רעד .ךורּב ,היכרּב =

 ,הינחנ :קרָאיװ .ןענעצס רעיפ ןוא ןעטקַא

 {41 יז 128 ן? 1039)

 ,רלָאװעג ,(לביימש היבוטק .ח ,רלעפסעטָאג
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 10 טקַא 8 ןיא עידעמָאק !רע טּברַאטש ןעװ
 .יז 116 .ןיקצעלק :עשרַאװ-ענליװ .רעדלִיּב

 6 =| ,4 ךוּב"וא ,ר--ק .ל

 ,לימעל-ינק עדייּב איד .םהרבא ,ןעדַאפדלָאג

 איד) רעדליּב 8 יא נוא ןעטקַא 4 ןיא ַאטערעּפָא

 ןענָאיצַארַאקעד איד ןוא ןעמויטסַאק איד ,קיזומ

 יופ טלעטשעגנעממַאזצ ןעננעז עסעיּפ רעד וצ

 ןעלעיּפש וצ גוא קורדכָאנ) .(רעסַאפרעפ םעד

 רּבחמ םעד ןופ סינּבױלרע ענהַא ענהיּב רעד ףיוא

 ?ַאק :אשרַאװ ,(ןעדַאפדלָאג ,א .ןעטָאּברעפ זיא

 .{6450} -'ז 62 .שטיװָארָאט

 ?ליּב ריפ ןיא עמעָאּפ ,ןקָאלג .השמ ,סיצניג
 .שאר קורד :עגַאקיש .סיצניג .מ ןעגנונכיײצ .רעד
 6451 ַײז 7

 דליּב סגעּבעל ,תורצ סעמַאמ עטַאט ,ל ,לעּבעג
 :סעלַאגַאמ ןופ קחומ .ןעטקַא 4 ןיא גנַאזעג טימ
 יז 40 .ײ"ַא ,שטיװָארָאטנַאק .ּפ :עשרַאװ {1
 {64521 ,(10 יג קעטָאילּביּב-רעטַאעט עשידוי)

 =טױט רעדָא טנעמָאמ רעסיורג רעד

 יפעַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ .ףָארטש

 32 .ּברַאפדלָאג .ש ;אשרַאװ |רָאש ,מ ןופ} ,גָאל
 1 ײז

 .ַארד רעדניק ."לדלעוו ןיא , ,לכימ ,,ןָאזדיװַאד
 .רעללעג סערדָאט ןופ ןעגנונכײצ ,ןטקַא 2 ןיא עמ
 .40 יז 128 .טפַאשלעזעג עינ :ָאגַאקיש

6441 

 ,1926 לירּפַא 22--14 ענליװ ןיא קֹוּבדה
 *עּפָארײא ענרוט .*המיּבה, רעטַאעט רעװקסָאמ

 .ז 8 ."הפשה, :עגיר .(ָאטערּביל) עקירעמַא
6451 

 יעיּפ .ןעלמיה עשיטָאטש רעטנוא .םהרבא ,קַאז

 "ז 104 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .ןטקַא 9 ןיא עס

 {4561 22 לב טוה ,ב

 רעדָאל רוחּב הבישי רעד |!ןיקסוָארַאטָאלז
 ןעטקַא 4 ןיא עסעיּפ ַא .(טעלמַאה רעשידוי רעד

 ףיוקרעפ .ענהיּב עשידוי :אשרַאװ ,רעדליפ 6 ןוא

 6471 .'ז 26 .י"ָא ,לַארטנעצ

 ןיא דליּב:סנעּבעל ,טפַאשנעדײל ןוא עּביל --

 .יז 64 ,ּברַאפדלָאג .ש ;עשרַאװ .ןעטקַא רעיכ
41 

 ,ךײ וצ קירוצ .4ןיסַאּבכ היתּב ןּב םייה*

 'עוינ .קרָאלרינ ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןופ עמַארד

 .ז 190 :;קרָאי

 .28 ּפַא שז'ָאמ ,קינרעיװ .ּפ

 יָאק .לעקיר ןוא עקמלש ן.ּב| ,יקסװעשַאמָאט

 .9 :אשרַאװ .ןטקַא 4 ןיא עקטערעּפָא עשימ

 (קעטָאילּביּב-רעטַאעט) *ז 43 .שטיװָארָאטנַאק
168601 

}64991 

 -ַארד .ןעפַאלקש עסיײװ יד .רָאסעּפָארּפ ,יּבָאקַאי

 .ּברַאפדלָאג .ש :עשראװ .ןעטקַא רעיפ ןיא ַאמ
 154611 .ז 8

 .ָאּפ עשיטַאמַארד .טיצ ןוא שטנעמ ,ַאקידוי

 .העשַאילע רּתסא ר"ד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ עמע

 ,עטיל ןיא טפַאשלעזעג-סגנודליּב עשידַײ :ענװָאק
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 164621 .29 ּפַא שז"ָאמ ,קינרעיװ .ּפ

 עטערעּפָא .רטפָאלּב עלעקעשזד .ֹועֹוּב ,ץיווגנוי

 ,גרעּבדלָאג-ןהָאסּבוקַאי :אשרַאװ .ןעטקַא 2 ןיא

 1 יג } יז 0

 עשירָאטסיה םילשורי ןּברח .ףסוי ,רענײטַאל
 =ָארָאטנַאק :עשרַאװ .ןעטקא ם ןיא עטערעּפָא

 יב קעטָאילּביּב:רעטַאעהט עשידוי) יז 43 .שטיװ
13). 6461 

 1 ןיא ליװעדָאװ .שיט ןץרעטנוא ןַאמ רעד --

 ײז 16 .י"ַא ,שטיװַארָאטנַאק .ּט :עשרַאװ .טקַא
 ן64651

 ןיטסריפ עשידיא יד .ש בקעי ,יקציװַאכַאיל
 ,ןעטְקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ .עינָאגַאטַאּפ ןיא
 רַאפ ךַאלכיּב :סעריײַא-סָאנעוּב .טפעה עטשרע

 ר יז 31 .ןעדעי

 עשיטַאמַארד .וכלומ המלש .א ,סעלעיעל
 .יז 194 .ןיקצעלק :ענליװ .רעדליּב ןעצ ןיא עמעָאּפ

 {64671 .5 ךוּב'וא ,יקצַאש בקעי ר"ד

 ואװ .{וָאלַאסרַאמָק ןבואר ,םיױּבלעדנַאמ

 יִקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ !!?רעדניק ענײמ ןענייז

 "ג 1 .יז 149 .ּברַאפדלָאג .ש :אשרַאװ .ןעט
 ן64651

 -ימ ןָאיסנעּפ סָאד רעדָא לעדימ עסיז סָאד --

 :עשרַאװ .ןעטקַא 9 ןיא עטערעּפָא עשימָאק .לעד

 164691 יז '/ ,43 .גרעּבדלָאג-ןָאסּבוקַאי

 רעדָא ןדיא רַאפ המקנ .ןַאמףעה ,טַארָאמ

 ףַעֹד ןופ דליּב ַא .קלָאּפ ןשידיא ןופ הלּכ יד
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 .יז 02 :עגיר ,ןטקַא 4 ןיֿפ המשנ קלָאפ רעשידיא
8639 

 .ןטקַא 4 ןיא טמַארז .סוגרעכיא .ל ,ךאלמ*
 .סערייא-סָאנעוּב

 .126 ָאיר לבװ"ד" ,יקסנַאשוקַארַאק .ש
}5970{ 

 ?סקלָאפ .סניּבר םעד עלעזײװ .קחצי ,קישזַאב

 .861:00 קורד :עשרַאװ .ןטקַא 4 ןיא קיטש
 ן5471) .ז0

 :ָאלעמ .,ךעלדימ עגיטנייה .סַאיליױו ,לעגיס
 .ּברַאפדלָאג .ש :אשרַאװ .ןעטְקַא 9 ןיא עמַארד
 ן54721 .ח407

 +קַא 8 ןיא עמַארדָאלעמ ,דײלק.ּהּפוװ סָאד --

 ן5475| .יג 1 .יז 43 .ּברַאפדלָאג ש גאשרַאװ ,ןעט

 עידעמָאק "גָאט רעגיטכענ ַא, .ּכ ,ינערעס=

 אדישז :!טיכעשט| דָארָאהשזוא .ןעטקַא 8 ןיא

 ,פָאלפעג

 91 טַאלּבסקלָאפ רעשידיי ,ןהָאנּפרָאד ,י .ש
164741 

 "טג ַא, .ח ,שטבַאּפ*

 .ָאריּפאש :עשרַאװ .טקַא

 ןײא ןיא עידצמָאק
64751} 

 .טקַא ןײא ןיא סרַאפ ַא ,רָאשַאקָאלּבוס רעד ---

 ן53761 .'ז 17 .ָאריּפש :עשרַאװ

 עשיטַאּמַארד ,דײ רעקיּבײא רעד; .דוד ,יקסניּפ

 {6477 ,ז 47 .ןיקצעלק :עשרַאװ ,עמצָאּכ

 רעד .א ,סלעזײמ ןוא ,ש ,טנעמַאזירּפ
 =ומ .ןעטקַא 4 ןיא עדנעגעל עשילַאקײױומ .סלוג

 .ּברַאפדלָאג .ש :אשרַאװ .טנעמַאזירּפ ןופ קי
 {64751 .יז 2

 טריזינעצסניא .םיבוט תּב הרׂש ,ל .י ,ץרּפ

 9 .לושסקלָאפ עשידי עײנ :ענליװ .ּב ,ש ןופ

 5479 .(20 יג *ױּבה , קעטָאילּביּב-טנגוי) *

 .ץּביל רעזַאקװַאק .א ,ןַאמיירפ

 ,רלדנס ץרפ ןופ קױומ ,ןטקַא 8

 .'ז 11,524 .ּברַאפדלָאג

 ןיא עטצרעּפָא

 .ש :אשרַאװ
64501} 

 ןיא ןיא ץעּביק ,'טנצזנעצער רעד, .נ ,רעקוצ

 :ַאג םיײּב זײדק ןשיטַאמַארד ןופ 'גסױרַא .טקַא

 {6451} .יז 16 :סצרַײא .ּב .דנַאּברַאפ רענַאיציל

 לעּב רעזירַפּפ רעד .ַא |!) ,ןנּברמ ן!} אּברוצ
 ,2616806/סץרא :ןילּבול .(רעטקַאנײא} הבושת

 :טײז רעטצעל רעד ףױא} ,'ז 8 {1!1926 .7

 {6450 ןן921.22 ןילּבול .גרעּבדלָאג לידנעמ

 ףיפ ןיא עמַארד .סוּכוד .רעטלַא ,ענזיצַאק
 ז 185 .ןיקצעלק :ענליװ ,ןטקַא

 1645 .4 פָאה"וא ,ןיּבור

 5645: יז 160 .יקצעלק :ענליװ .(רעדליּב ןינ) ןטקַא ףניפ ןיא עידעגַארט .סודרוה --

 ןַײא ןיא עידעמַאק .טױט טונימ יירד .ןיטסוק

 .יז 1,132 .גרעּבדלָאג-ןָאסּבוקַאי :אשרַאװ .טקַא
(16455 . 

 ןיא ַאמַארד .רעױמ רעלעג רעד .ל ,ןַאמסוק
 :קרָאייוינ ,גָאליּפע ןוא גָאלָארּכ טימ ןעטקַא ירד

 .'ז 128 .יירעקורד לגנעיירט

 -רעיװ ץרּפ .12 טש"ּברַא"רפ ,ןיײטשקוּב .א

 ="ָאמ ,ינודקומ .א .ר"ד .9 צעד שז"ַאמ ,קינ
 15456) .6 ךוּב"וא ןַײטשּפע רעטלַא ,2 װָאנ שז

 .ימָאק .טסיפַארגָאטָאּפ םייּב טנעילק רעד
 =ןָאסּבוקַאי :עשרַאװ .גנַאזעג טימ רעטקַאנײא רעש

 1471 .'רג 80 .יז 16 .גרעּבדלָאג

 עשידי טױל} רעדײכ .ּפ .מ ,יקסלַאפַאר
 רעד ןיא לָאמ ןט:1 םוצ טליּפשעג) {רעקיסַאלק

 ןיא דנַאלסורסײװ ןופ עידוטס 'ד" רעשיכולמ

 נ;ןרעטש ;קסנימ .(1925 'קעד ןט:15 םעד עװקסָאמ

 .'ק 80 .יזקע 3000 .יז 31

 ,156--155 'ז 6--2 טלעװ"ר ,.י--ס
 ן54551

 יד) קלָאפ ןײמ ןופ המשנ יד .נ ,װָאקַאר

 .ןעטקַא 4 ןיא צטערעּכָא ,(לארשי ןופ המשנ

 ן64591 יז 40 .ּברַאפדלָאג .מ :אשרַאװ

 לגד רעדָא סחנּפ ןוא ינפח .א ,יקסנאקראש
 :עשרַאװ .ןעטקַא 4 ןיא אמַארדָאלעמ .הדוהי הנחמ

 טקורדעגרעּביא} .'ז 45 .י"א ,שטיװָארָאטנַאק ,ּפ

 .ָאילּביּב-רעטַאעט עשידוי) |יזקע 200 ןיא 6

 ן6490| .(12 'נ קעט

 .נָא רעד רעדָא ּבײװ ןַײד רימ גרָאּב ,א ,רֹוש

 .קַא 4 ןיא עטערעּכָאיסרַאפ ,גרוּבסטיּפ ןופ לעק

 649:  .יז 45 .ּברַאפדלָאג .מ :אשרַאװ .ןעט

 ןּוא דרע ,ּב .מ ,ןייטש

 ,ןטקַא 5 ןיא ןּבעל ןשידיסח

 יז 0
 ללה ,19 גַאי לב"זירַאּפ ,וָאדַארגָאגיװ .א

 ןופ עמַארד .למיה

 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ
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 ָאּפַאר * ,7 יֵאמ ,30 ,25 ּפַא מָאמ ,ןילסייצ
 ן6495) .133 לּב"טיל ,טרָאּפ

 ליּפש-רעדניק ַא .טלעג הּכנח ,םכילע םולש
 .ד .י ןופ טרינעצסניא יײרפ סצנעצס ירד ןיא

 =עֶג ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד .שטיװָאקרעּב

 .א ןופ טנכײצעג עליה .ןָאסנרַא .ּב ןופ טנכײצ

 {6495) .'ז 92 .תונּתמ :קרָאיײװינ .ןַאמלעדוג

 :ַארד ,ןליװ רעטצעל רעד .רֹוטרַא ,רעלצינש
 :עשרַאװ .גרעּבניש דוד :שידיי ,ןטקַא 3 ןיא עמ

 | ןס494) .יז 1,182 .ַאזָאטזּב

 ּפ

 4 ןיא צמַארד ,אנהּכ רשא *ר .ר ,דנַאלזייא
 6455 .38--16 'ז 11 לזניא .ןטקַא י

 ףניפ ןיא השעמ רעפעש ַא .הסוי ,םולש ,שַא

 -ער,!;20 טּפעס טצ"פ ,(דליּב סעטייוװצ) רעדליּ

 =יֵב ַאןֹופ טנעמגַארפ ַא} "רעּבליז ר"ד דנערעװ

 צעד טנײה"זירַאּפ ,12 װָאנ טנַײה .(עמַארד רע
2. : 64961--6497} 

 :רעפײא עקידרעטניװ ,בקעי ,יקסנַאשַאטַאּב

 טּפעס עסערּפ ,4טְקַא ןײא ןיא סַאּפש} .,טכוז

 ןיא עידעמָאק'} ןלַאפ ײװצ ןיא ןוגינ ַא 119--17
 ן6399--6493| .26 טּפעס .(ןטקַא ייוװצ

 .?גַארפ ַאל לוגלג רעד .(םהנמ) .,8 ,ַאשײרַאּב
 לּב"טיל ,("לוגלג רעד, קרעװ םעיײנ ןופ טנעמ

 |8:45) .581--830 יז 9

 ַא7 ...טכַאנײּב רעגײז ַא ירד ,א ,ןייטשקוּב

 .0 ץרעמ שז"ַאמ .(דויטע רעשיטַאמַארד

864991} 

 .ןטקַא 3 ןיא ע:ַארד .ןדיא צרעזנוא ,9 ,ַאקמיּב

 6509 .84--28 *ז 4--9 לזניא

 ַאזא ,רעיײבש רעטעּכ רעד ,השמ ,ץָורעדָארּב

 :לּפַאצ ;26--48 'ז 2 מייּב"גירג .ליּפש רעדניק

 ן1997--ךשמה} .86--77 'ז 3 ..ךעלעשטנצמ
 ן6903---65011

 ,ןײטשנַארּב
 .82 טשי"ּברַא"רפ .(טְקַא ןײא ןיא צמ

 7126, .ןברֿפפ ןיא ץידעמָאק ַא .ה ,דלַאֿפ
 עקירעמַא ןיא שדוק תצש ;90--798 יז 2-4

 יז 4 ךוּב"וא .(ןטְקַפ ריפ ןיא2עמעָאּפ-טערעּפָא }

 =ַארד} לַאטש יד .מ .א לאקזחי
5502 

16505--05041 ,237--?1 

 יַאֹּב עשיטַאמַארד} םוקנָא רעד ,י* ,טריװטסַאג

 {550י .10--1 * 10 רעמַאה .(עמע

 ,ה ,ןַאמלעדוג
 .5 ןרעטש"ט .4ליּפש ןטענָאירַאמל

 ליּפש-גטָאש} גָאר ַא ףױצ .ךורּב ,ןַאמזַאלג

 ךיּב"וא .(ליּפשכָאנ ןוא ליּפשרָאפ ,ןעטקַא 3 ןיא

 יד ,123--103 ײז 2

 יַאֹּב .רדח ןיא עלעסָאי ,לאוּמש ,ןַאמרעזַאלג

 "עלעסַאי, ןופ טנעמגַארפ} טרינעצס ןוא טײּברַא

 :ןובײלַאּב רהיא ןעגַארקעג
{967} 

 {6509} ,5 טּכעס טצ'דיי ,{ןָאזצניד .י ןופ

 .(דליּב שיטַאמַארד} תומשנ ,י ,רעלכַארד
 1510 .12 קוצ

 ןיא ַאמַארד שידיא:שירָאטסיה .תידוהי .לעּבעה

 .ץיװָארָאה ןתנ ןוכ לעיצעּפס 'זרעּביא .ןעטקַא 5
 ן'511} ןּבַײה זנָא1 . 21 נַאי סקע"דיי

 8) רענעּפָאלטנַא רעד ,לרַאק ,לצגַאפטיוו

 רעמַאה ,(ןכערּפשעג ןָאפעלצט ןּביז ןיא עידצגַארט

 {65151 .20--16 ײז 8

 ,עּביל עטקידירכעּבמיא ,מ .י ,גרעּבנעסיײיוו

 11 .12--5 יז ? ּפָאה"וא .צמַארד}

 רעשיטַאמַארד ...ןקעטש סלָאטַאנַא .לחר ,ןינוט
 5181 ,4 לּבװ"דַאנַאק .דָאזיּפע

 -עשרַאװ ןופ סַאּפש ַא .ןעטנַאילירּב .רעלעקנוט

 מָאמ ,27 יַאמ װרָאפ .טְקַא ןיא ןיא ןעּבעל רעװ

 {68141 .26 װָאנ

 ןָאסרעכ ןײק שטיװַאלסַאכ ןופ .לדוי ,עפָאי

 5511 .19--14 'ז 8 װגנוי .4טקַא ןייאל

 יגיײא) שרעדנַא דנַאל ןיא .רעוװַאּפ -- רעוװַאכ

 ,11 יַאמ ײרפ .(סורג וא ןײלק רַאפ רעטקַא

 {65161 .15 ,ןל

 ליפֹׂש א לַאגיטכַאנ רעטױר רעד .אשיז ,ױדנַאל
 ן5517) .33--24 'ז 1 לזניא .(ענעצס ןײא ןיא

 רענָאיּפ .(עסעיפ} לעפ-שירעּב ַא .נ ,עירול

 {6515) .15--14 ,11--9 זַײז 9 ,10--7 * 8

 {65191 950 עז ,ה ,קיווייל

 וי וכלומ המלש .א ,סעלעיעל

 ,5 ,4 ,3 ;,2 קוצ .4דשדליּכ ןהעצ ןיא עמע
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 -ניאל גוימָאק ןיא רעשיאײטרַאּפמוא .* ,רענרעל

 --16 *ז 2 חגנוי .(רעדליּב 2 ןיא גנוריגעצס
 ן6551) .8

 עידעמָאק .הדועס רעד וצ טסַעג ,י ,תיפי-- המ

 ן6533| .28 ּבעפ קלָאפ .טקַא 1 ןיא

 .ָאק ַאל קרַאמ ןפַא למט ַא .ד ,שטיװַאּרעײמ
 .18--14 "ז 6 װגנוי .(טקַא 1 ןיא עידעק

6593 

 .ןטקַא ריפ ןיא עמַארד .סוגרעּביא ,ל ,ךאלמ
 דױמ יד ;24--18 יז 4 ,30--230 יז 5 רעמַא"ד

 ירַאדנעגעל רעד וצ גָאלָארּכ רעד} רימדול ןופ
 .8 גױא עסערּפ .{ןטקַא ירד ןיא=עמַארד רעש

 ן0525--05941

 ןיא שזרַאש ַא .ןטעליב:טיטַארג .מ ,ןַאמלעדָאנ
 61 .26 צעד מירפ .טְקַא ןיא

 =דוּב עלעוטקַא ,זױה שימעדַאקַא ,8 .י ,ןַאמיינ

 6527 .187 לּב'טיל .רעדליּב 8 ןיא קסעל

 6858 .230 עז .כ ,ןיקלע

 רעד ןופ עידעגארט ,וועיניּפ קַאסיא .דֹוד ,יקסניּפ

 ןטקַא ריפ ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רערענָאיצולָאװער

 ,5 פױא ,("לטפעש קיזײא, ןּופ לַײט רעטייוװצ

 לּבטוי"נימ .(רעטקַאנײא) עבש תּב ;0 , 4

 ,121 לּב"טיל .{רעטקַאנייא} סעקילַאק ;(תוּכוס)
 ן6551--68591 9

 רעדניק .ךַאטער רעד .לאלצּב ,ןַאמדירפ
 -לדיס ןופ 'ךַאטער רעד, לּבֲאפ רעד טױל'} ליּפש
 321 .19 לויּב"ּברַא .(יקסוװָאק

 !ּבײװ ַא ךָאד ּבָאה'כ ,טלַאװעג .קחצי ,ןַאמדירפ

 ,15--9 יז 11 ּפָאה"וא .ןטקַא 4 ןיא עידצמָאק ַא

 ,15--1 ײז ן2

 =ַאמַארד} ריפ ןעשיװצ .,הרובד ,גרעּבשירפ

 ."ּברַא"רפ .(סענעצס ייווצ ןיא טנעמגַארפ רעשיט

 6534 .81 ,80 טש

 דנַאל ַאָל טקיירטס ןטש רעד .ז ,הטילּבנרַאק
 ןעטקַא 4 ןיא עידעמָאק עשיטסַאטנַאפ .(דני ןַא

 {658| .9--1 טש"ּברַא"רפ

 *רעפ ַא ןופ עידעגַארט יד ,הנוי ,דלעפּנעזָאר

 ,רעדליּב ײװצ ןוא טקַא ןייא ןיא .,ןַאמ ןעטּביל

 {65361 .14 ,15 װרָאפ

 - ןס98|

 9שידײ טױל} רעדײכ .ּפ ,8 ,יקסלַאפַאר

 ,10--3 'ז 9--2 נימ ןרעטש .(רעקיסַאלק
|0587} 

 +עצס} .קָאטש ןטס:39 ןּכַא ,8 ײקסדָארָאגרַאש

 {6535| .29--21 יז 1 רעכַאה |ענ

 ליּפש ַא ,ןערהָאי עטקנצשעג .קרַאמ ,דייוװש

 יז 51 ּברַאפ ,רעדליּב 8 ןיא רָאװ ןוא םולח ןופ

152-44. (6539} 

 --11 װגנוי .(עסעיפ} געװ ןיא .א ,טעכיוש

 {6540) .29--19 יז 12

 יַאװ םנופ עדַאלַאּב יד .בקעי ,גרעּבנרעטש

 ַא "ךלש יצח ילש יצח, ןופ טנעמגַארפ} רעס

 ,5 רַאקוּב געוו"וא .(ןעטקַא ײװצ ןיא יוװוער
65411} 

 צשיטַאמַארד} טײקנעדירפוצמוא ,ז ,רואינש

 --611 יז 11 ,4535--499 י"ז 9 קוצ .,4עמעָאּפ

 ַא ןופ ןעלטיּפַאקל טלוּפ םצנרעזיײא םייּב 38
 ן6548 6045 ,162--161 'ז 8 .?עירעטסימ

 -עטשרָאפ עשירָאטסיה) רּתסא .הרש ,רערינעש

 ןטרַאג-רעדניק .(ןעטקַא 8 ןיא רעדניק רַאפ גנול
 ן6544) 22

 ?ליב 2 ןיא עסעיּפל טיױרּב ַײנ ,י ,רעיירש

 16545) 14--16.  יז 12--11 רענָאיּפ .(רעד

 עזָארּפ 5

 שַאמלַא רעשירעלטסניק שירַארעטיל .עניַארקוא

 .ײרש עשידיא ןופ עיצַאיצָאסַא :'גפיונוצ .ךַאנ

 .עגיל:רוטלוק :װעיק .1 'נ .עניַארקוא ןיא רעּב

 ,ד ;טלַאהניא .'ר 2,80 .יזקע 2000 .יז 9

 - ,29--7 ז"ו) .רעקַא ןיא ,ייטשנעקלָאוו

 :(59--20) רעדיל ,רעפצפ ,א .(222- 3

 ןוא עלעיַאכ גנולײצרעד רעד ןופ ,סינּפיק .א

 ייל ,יקצינד עלעוו .א .(32--24) עלעיניּפ

 ,ףרָאד ענסַארק ,ָא ריּפַא ש .מ ,(23--293) רעד

 ,א ,סיקּביל .ד .(601--90) עמעָאּפ ַא ןופ
 .ה .(605--62) רעדיל ,ַאיַא קסרָאגיטַאיּפ

 .קושטפַא .א ,(74--64) טנָארפ ,דנ ַאלרָא

 ,לָא רָאכ .ד ,ַאה ַא ק .מ .(0--73) םירײװַאכ
 .ישז .ד ,ָאקנעדָאל ָא כ .ש ,ןיקב עב .מ

 רעדיל ;קסלָאדָאּפ .ש ,יקסווָאטָאוו

 --89) עקשעלָאק ןיא ,גרע צ .ד .(88--81)
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 .(114--103) סעײל עני ,ָאקטיווק .ל .(104/
 .ל ,(144--115) רעקיש ,רעטסינ ר ע,ד

 ,קינזצ ר ,ל .(153--149) רעדיל ,קי גזצ ר

 ,גרע ּב ניניפ .ע ,(164--154) ּבוטש טסַײװ יד

 .נ .(168--163) "?טפַאשּביל ןוא דנַאל , ךוּב ןוכ

 .ב .(208--177) "סיכ . יד, לװַאז ,עירול
 .ּפֹע .מ .(227--906) סקַאװנַא ,יק צולס

 .(רוטּפלוקס) סעיצקודָארּפער ,ןייטש

 ןרעטש ,יננעמש .9 טלעװ'ר ,וָאניסונ ,י

 6530 ,26 טּפעס רַאכ

 ןוא ןטלַאטשעג .ךוּבגָאט ןימ ןופ .מ ,ןיגלָא
 :טעװָאס ןוא עקירעמַא ןיא טנכײצרַאפ סענעצס
 ן6541 .ז 599 .טײהײרפ :קרָאיוינ .דנַאלסור

 .ןלעװָאנ ײװצ .שינעדנעלּב .הׁשּפ ,ןַאמטלַא
 51 יז 11,118 .רוטלוק :ץיװָאנרעשט

 .עק ןופ} תונויסנ ךוּצ סָאד .לארׂשי ,ןַאמּסָא
 :עיגײָאפילַאק ,סעלעגנַא סָאל .(תומש עטלַא רעל

 ,'ז 287 ."ענעגייא גַאלרַאפ ,

 9949 ,27 ינוי שז"ָאמ ,קינרעיװ ץיופ

 עט:5) רעדלעװ עשילױּפ ןיא ,י ,ןשָאטַאּפָא

 =עג רּבחמ ןופ טצרטרָאּפ ,עליה .יַאמ ,עגַאלּפיוא

 *עיקטיוו -סעיצַארטסוליא .ּבױרטנַײװ .וװ טנכַײצ

 אז 01,333 .עגיל.רוטלוק :עשרַאװ .(שטיוו
6501 

 גנולעטשרָאפ 'ועד ךָאנ .בקעי ,יקסנַאשָאטַאּב
 ףןרָאיטקַא ןשידיא טנוֿפ רעדליּב ןוא ןקסצטָארגק

 :סערַײא-סָאנעוּב ,הנּתמ ַא רערעל םירמ .{ןּבעל

 ,'ז 174 .רעפיילש

 טּפעס צסערּפ ,ךאלמ ,ל .127 לּב"טיל ,.ּב ,י

 ן65211 ,155 לּבװ"רַאזָאר .2

 .ָאלָאנָאמ עניילק} עכעצלעמש .ּב ,סילעשטאּב

 .עמ יד ןופ 'גסירַא .לַאק ,סעלעגנַא סָאל .(ןעג

 ן6552) .טנעס 28 .יז 24 .ָאק גניּפײטַאנַײל ָארט

 .רעּביא .ּפָאזע ןופ ךעלהשעמ .ש ,יקסמ;טסַאּב

 :סקלָאפ עשידיי עייג :ענליוװ .111 טפעה ,,.טלייצרעד .

 'ב *רוטַארעטיל-רעדניק , עירעס) ,167 יז 16 ,לוש
 ן65981 3

 עירעס) .160 'ז 16 ןִןׁשָו .ׁש| טפעה -- --

 | 0984 } ן29} .(30 *1 *רוטַארעטיל-רעדניק.

 :רעדגיק , עי'יעס) .169 יז 16 .ש טפעה -- --

 ן .(30 'נ *רוטַארעטיל

 יָאר ,ןעּבעל ןוכ רעטסײמױּב יד .א ,ןיײששקוב

 ױעד ןיא ןעּבעל-ןעטנעדוטס ןעשידיא ןופ ןַאמ
 יי יז 260 :קרָאיײוינ .ץײװש

 .הלדבה יד רעדָא תומשנ-ענצסירוצ .ז ,ןיטשרוּב
 סָאד ּפָא טלעגיּפש סָאװ גנולײצרעד עגיטכיר ַא

 :אשרַאװ ,דנַאלסור ןיא ןּבעל עשידוי עגיריורט
 {6557} ,ירּב 40 .יז 11,355 .ןיטשרוּב

 (ןלעטָאנ} .לגנַארעג ןיא .םחנמ ,גרעּבזיּב
 .טּכױה .'ז 84 .ןײטשנעזָאר :?.פירטַײװָאקרטציּפ
 .וָאשַאמָאט סײװ .ל רוטנעגַא עסערּפ :ףיוקרַאפ
 5555 .זַאמ

 {ןעגגולייצרעד} .ןטלַאטשעג עלצקנוט ,פ ,ָאקמיּב
 |6599) ַײז 270 :קרָאייינ .ךוּב עט.1 סָאד

 .ןקילּב עלעה --

 יז 210 .ךוּב

 עט:9 סָאד {ןעגנולייצרעד}
561 

 עט:8 סָאד |ןעגנוליײצרעד} ,ןטױצ ענעדלָאג --

 .יז 802 .ךוּב

 ,2 פא ,ןָאזנסינ .א .12 קוצ ,רעגינ .ׂש

 יּפִע רעטלַא ,27 טקָא מירפ ,רַאילָאמס .ב
 ּברַאפ ,יקצַאש בקעי ר"ד .3 ךוּב"וא ,ןייטש
536 : 6561) 

 :אשרַאװ .ןעגנולהעצרעד לארשי-ץרא .הירא=ןֹּב

 ן65621 ,יז 17-1-16-1-16--16--24 .ּברַאפדלָאג

 טרָאװרָאפ ןןעגנולײצרעד} .ןעיליל .םש לעּב
 אז 24 .ןַאמרעסַאװ קורד :ץעלדעש .רערינעש הרש

 ן0568)

 ןופ .תורחנ:סיַאלָאקינ .רזעלא ,ןַאמגרעּב
 =ָאמוה} דנַאלסור ןיא תורצ עשידי עקילָאמַא
 20 .יז 16 .טנעמיּפ קורד :עשרַאװ .(עקסער
 41 ,ירג

 ןופ ןעגנולײצרעד .לטעטש עשילױּפ סָאד ---

 קָא עשישטײד יד רעטנוא ןּבעל ןשירַאלגומש

 .רעכיּב-עגיליּב :עשרַאװ ןעגַאלפיוא עט:9} ,עיצַאּפ

 ן9581 .'רג 99 יז

 ןטלַא ןופ תוישעמ 30 .תוישעמ רעקצָאק --*
 16556) .אשרַאװ ,ל"צז עלעדנעמ 'ר ןיּבר רעקצָאּפ

 טימ) ןטפירש ענעּבילקעג .ןרהא ,יקסדָארּב
 ןוכ ריק םייּפ :ןײטשָאלּב .ה ןּוכ טרָאװרָאפ ַא

 ףֵצֹכ טעטימָאק :סערייַא סָאגצוּב .(יקסדָארּב ןרהא

 + 998 כג



 יז 222 ,יקסדָארּב .מ ןֵּיּפ קרעװ יד ןּבעגסױרַא
 ך65671

 ..טילּבעג טָאה ןָאמ רעד ןעװ ,מ ,ןַאמטיירּב

 :עליה} ,'ז 74 .רוטלוק :ץיװָאנרעשט .ןַאמָאר

 169651 {(רָאי 77

 .רוטליק :װציק .לַאפרעדנַאנַאפ .ב ,ןַאמזַאלג

 ן55591 ,יר 1.50 .יזקע 2000 .יז 11,142 .עגיל

 ײוינ .ןַאמָאר) רעגניטע יכדרמ ,ה! ,םיוּבלעג

 ן65701 ,יז 381 .יקסלָאדָאטס ןוא רַאהָארג ;קרָאי

 .םלוג םעד טימ ל"רהמ תואלפנ עטכישעג יד

 *גיו עסורג יד ןופ גנוּבײרשעּב עשירָאטסיה ַא

 םעד ךרוד ןעזיוועּב טָאה ל"רהמ ...רעד סָאװ רעד

 ןעטלַאה וצ המחלמ ,ןעפַאשעּב טָאה רע סָאװ םלוג

 ,דלָאגנילײצ :אשרַאװ .םד תלילע םעד ןעגעג

 ןס571} .ז 18 -לָא

 צטע'בנגעגסױרַא 10 יד ךפ עטכישעג יד

 :עשרַאװ ,"קַאיװַאּפ , רעװעשרַאװ ןופ ןטנַאטסערַא

 טיר .ירג 40 .יז 82 .קערומרַאמ

 ץרא ןופ ןגעװ יד ףױא .,סהנּפ ,דרַאּבוַארג

 340 .י*ָא ,רעטסײמגַאװ קורד :עשרַאװ .לארשי

 ן5575) .ןיקצעלק .ּב גַאלרַאפ ףױקרַאפ.טּפױה ,'ז

 .רעד}ל .דלעפ ןקיטולּב ןופ .ּפ ,י ,גרעּבנירג*
 רעצעלדעש, גַאלרַאפ ,(רענלעז ַא ןופ גנולײצ
 6574 .*טַאלּבנכָאװ

 .ןענערּב רעצרעה ןעװ ,עמיולש ,ןַאמדיװַאד

 160--63 .עינזוק-גנוי :קרָאייװינ .ןעגנוליײצרעד
 ן55751 ײז

 .ָאמּוה .םִירוּפ ןופ קױמ רעד .רעזדָאל ל'דוד
 ,רהָאי ץנַאג ַא ןכַאל וצ טַאלּבציװ שיטסיר

 .40 יז 4 .ּברַאפדלָאג .ל !סױרַא 'דער :עשרַאװ
55761} 

 :עגיר .ןלעװָאנ .םהרבא ערז .ּת ,יקסניווד

 יז 166 .קלָאּפ ןרַאפ

 טלעוו"ר ,רעפיוס .ה .119 לּב"טיל ,קרַאמ .א
0-8, 5771} 

 רעדָא םימיענהו םיבהאנה .בקעי ,ןַאזעניד

 4 ןיא ןַאמָאר .קישטנַאמרעגנוי רעצרַאװש רעד

 ַײז 2604 .רפסיחַא :עשרַאװ .ןלַײט

 1657 ,025 לב'טיל ;מ 3

 ,(ןלײט 9 ןיא ןַאמָאר} ןסילוק ,ל ,םרוקיירד

12 9 
= 

 ַײז 320 ן1926 !| .1927 .ַאוָאשזּב :עשרַאװ
 .17 צעד גָאט"ליװ ,גינייו .נ .16 פָאה"וא

65791} 

 ומעמ .טולּב ןוא רעיפ ןיא .ח .ק ,קירשייה
 :עשרַאװ .(לַײט רעט.1) המחלמ-:טלעװ ןופ ןרַא
 {55501 ַײז 89 .טנעמיּפ קורד

 :ַאװ זיּב ןוא סָאװ רַאפ ,ןֹרַא ,קישטייּבָארָאװ
 ,(טעשזויס ןדמערפ ַא ףַא) עסיַאמ רעדניק .ןעג

 ,ז 14 .עניארקוא ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :װָאקרַאכ
 {6551| .יק 33 .'וקע 0

 ןַאמָאר ַא .סרַאלגומש .רווע ,יקסװַאשרַאװ
 .צעלק :עשרַאװ .(עגַאלפױא עט:4) ןליײט 9 ןיא
 .ױ 1 303 .ןיק

 עגהעש רהצז ַא .ךינעה קחצי ,גרעּבנעגָאז
 יר יּבר ןעגיליה ןופ עטכישעג עכילרעדנואוו
 יײװצ ןעּבירטעגסױרַא .א"עי רדנסּכלאמ ל"צז ךינעה
 םירפסה רחסמ-תיּב :זדָאל .לעדַײמ ַא ןופ םיקוּבד
 ן0558| .'רג 20 .יז 24 .ןהָאק ריאמ קחצי לש

 יד .השעמ עכילרעדנואװ ענהעש רהעז ַא --

 ךענעה 'ר יּבר ןעגילײה ןופ סרעּבױר ענעגנַאּפעג
 תיּב :ודָאל .לײט רעט:1 .א"עי רדנסּכלאמ ל"צז
 80 .יז 24 ,ןהָאק ריאמ קחצי לש םירפסה רחסמ
 רב

 ן6553)

 ן65559}  ,רג 20 אז 24 .לַײט רעט:2 -- --

 ןופ השעמ עכילרעדנואװ ענהעש רהעז א --
 תיּב :זדָאל .ל"צו דיסח לאנתנ 'ר ןעגילײה
 80 .ז 59 .ןהָאק ריאמ קחצי לש םירפסה רחסמ
 51 .ירג

 .רַאװ .ןַאמָאר .ּפערט לדניוװש ןפיוא .ק ,ןַאמגניז
 ן6557} .'ז 1,151 .,לצקַאפ :עש

 .טעװָאס ןיא ןעדיא יד .ברה .' ,א ,קינטישו*

 .ימָאק גַאלרַאפ :דנַאלוילק ,ךוּב רעט.1 .דנַאלסור
 6851 ,טעט

 *רעלצניק . רעּבײרש ןגעװ תוליכר לסיּב ַא ,יגח

 .רַאװ ןטרירטסוליא|} .טמָארּפסקע .רעצנעט-ימיש ןוא

 ן5959} .'ג 1,30 .יז 119 .רעלדנעה קורד :עש

 עײנ .ףױרַא סיפ יד טימ .רעד ,רעלעקנוט

 ;עסרַאװ .סעידָארַאּפ ןוא סעקנעצס ,ןקסערָאמוה

 ן65501 .ז 11212 .רפסיחא

 .עקסרַאטָאּבעשט ףַא ףױה ַא .עשיומ ,שטייט
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 עיצַאיצָאסַא 'לסורלַא ןופ עיצקעסדיא :עװקסָאּפ

 .יזקע 2000 .יז 04 .("ּפּפַאװ ,) רעּבײרש !טעלָארּפ

3 8. 5911 

 ?העצרע .רעײפ ןיא .ר"ד .ףסוי ,םיוּבנענעט

 רעד ןיא רָאטקָאד ַא ןופ דלעפ טכַאלש ןופ ןעגנול
 :קרָאיײװנ .ײמרַא רעשירַאגנוא שיכיײרטסע רעטלַא

 יז 182 .,לעזַײמ . סקַאמ

 .46 קלָאפ"די ,ףירח .

 .8 צעד גָאט ,רעגינ .ש .4

 .ידוי רעד רעהטרעװ ,גיוודול ,יקסװָאּבָאקַאי

 ןופ דליּב ןטימ עגַאלפױא עט-2} ,ןַאמָאר רעש
 ן6598) .יז 302 ,י"ָא ,ןימיש :אשרַאװ |רּבחמ

 טקָא גָאט סָאגָאל
 ן65921

 ,ךצל'השעמ) ןעגעוו רענַאקירעמַא ףױא .ה ,גנַאל

 .רעקעװ :קרָאי-ינ .(ןעשינעגעגַאּב ,ןעגנולהעצרַפ
 .ז 3

 ,ןַאמלעגָאפ .ל .3 ךוּב"וא ,ןַײטשּפע רעטלַא:
 6594 .222 רעקצװ

 יּברַאַאּב .רעדלעװ-ןופצ עסַײװ יד ןיא .וו ,גנָאל
 יז 160 .י"ָא ,ןימיש :אשרַאװ .לעסַאק ,ד ךרוד
 ן6599}  ןןטנעמַאנרָא ןוא סעיצַארטסוליא טַימ}

 .(רעמונ רעקילָאמנײא} יווער עשירַארעטיל
 .י .י ,שיקרַאמ ץרּכ .יקסװַאשרַאװ רזוע .דע

 רזוע ,רעפעפ קיציא ,גרוּבנערע .ַאיליא ,רעגגפ

 .ולֹּב .ל ,גרעּבניניפ .ע ,גינעק .ל ,יקסװַאשרַאװ

 .ַאש קרַאמ ןופ ןעגנונכיײצ .לַאדיג .ש ,דלצפנעמ

 ן6596) 40 יז 32 .רעטלָאװ קורד ;זירַאּפ .לַאג-

 .(רַאזַאל רָאדױײא} .א ,י ,שטיװָארעזיײל
 ןעגנוריסַאּפ ןוא רעדליּב .סנעטָאש ענעפַאלרעּפ

 .'ז 126 .רצוא :זירַאּפ .ךוּב רעט-| .ןעטכענ ןֹוּפ

6571 

 עשירָאטסיה ,ךַאלרעפעפ עטױר .םעס ,ןיצּפיל
 .טימס ,ל 'גסױרַא .ןָאינוי ןוא ּפַאש ןופ ךעל'השעמ

 6595 .קרָאיײיויג

 .(ןעגנולהעצרע) קרעװ עטלעמַאזעג .ז ,ןיוועל*
 6599 .'ז 287 .רעטצלּב :קרָאי:ויב

 ײרד} קיִלג סַאטרַאמ ,לֹאוי ,םיוּבטסַאמ
 .ָאשזּב :עשרַאװ .עגַאלפױא עט .ןַאמָאר .(תורוד
 5001 .יז 111,437 .ַאז

 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .4ןַאמָאר} ןשטנעמ עײנ --

 .'ז 2
 ן66011 ,4 "דיתעה, םוצ ב"ח ,טרָאּכָאּפַאר .י

 יז 164 .ַאזָאשזּפ :עשרַאװ .ַארדנַאמַאלַאס --

(6605} 

 .רַאװ ןוכ תודוס עכעלקצרש .ןַאעל ,ןיטרַאמ

 ןופ טלעװ:רעטנוא יד ןופ ןַאמָאר .זדָאל--עש

 ןערהַאי עטצעל יד ןוכ ןעּבעל ןעשיטָאטש-סױרג

 ,ּברַאפדלָאג ,ל :אשרַאװ .גָאט ןעגיטנײה ןיזיּב
 01 .'ג 3,20 .'ז 2

 הנממ ןּפָארע רערעטיב רעד ,ל .י ,לדגמ
 טסקעט| .(תוקירומ וינּפ הנממ ,חירסמ הנממ ,תמ
 .ש קורד :ענליװ {|שידײי ןוא שיאערּבעה ןיא

 {60031 .רעּברַאג

 ןןעגנוליצרעד) .ןלַאפ רעטעלּב .ש ,רעללימ
 6605 .*/ 904 :סעלעגנַא סָאל

 'דנַא ןוא רעּבױלקײעטַאמש .דוד ,רעכאמצימ

 ,יז 104 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .ןעגנולייצרעד

 .84 ,33 םעלעּכ טש"וא ,טפַאזנשריק ּבַײל
6601 

 .ךוּב טשרע ."ןוז רעד רעטנוא , .השמ ,רידַאנ

 .'ז 226 .טייהיירפ :קרָאיײוינ

 גָאט ,רעגיג .6 .22 יַאמ יירפ ,ןיגלֶא .מ

 ן6607| ,2 רעמַאה ,ןַײטשּפע אנכש .12 ילוי

 ןופ גָאלָאנָאמ !לגײּב עשירפ .מ ,ןַאמלעדָאנ
 ָא"ָא .רַאוטרעּפער-?לעזַאזַא, .רעפיוקרַאפ.לגייּב א
 ,ירג 20 ז 8 .י"ַא ,218118 קורד :ןעשרַאװו

 ז6

 :ָאשזּב :עשרַאװ .רפ רעזנוא .ז ,שטיװָאלַאגעס
 5091 יז 890 .ַאז

 ירע יד רעדָא לארשי ץרא יחבש ירוּפס

 רפס ןעזיד {!| ןוא .לארשי ץרא ןופ גנולהעצ

 ...טָאה ...סָאװ ןעכַאז עכילרעדניוו טלײצרע דריװ
 תוכלמ ירבק איד ייּב ,.,םילשורי .,.ןיא טריסַאּפ

 .רעגרעּבזײרטש-ןרָאהנעשרעה :;ןילּבול .דוד תיּב
 {56101 ,ז 5

 ,ןלײט 2 ןיא ןַאמָאר .תודוס .מ ,רָאטקעּכס

 .רפסיחא :עשרַאװ .לײט רעט:2 ,לײט רעט4

 {11ו1 .*לַארטנעצ .זעג , ףיוקרַאפ ,'ז 0

 -רע עכילרעדניװ ןַײא (א .םיקידצ רוא רפס

 .4.(} ...ּבוסָאקמ לדנעמ םחנמ 'ר ...ןופ גנולהעצ

 יױרָאהנעשרעה :ןילּבול ..שודקה דוי םעד ןופ

 {56121 יז 43 .רעגרעּבזַײרטש
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 .יװעג טרעװ ָאד ,ךלמה המלש תמכח רכס
 ךױא ..ןעטּפַאשנעסיװ ןוא תומכח לעיפ יד ןעז

 סָאד ...יאזמשא םעד טימ .,{!|ןגנורוסַאּפ סָאד

 ן'שדוקה ןוטל םעד ןופ גנוצעזרעּביא'נַא זיא רפס

 טָאה סעכלעװ םימיה ירבד רפס ןעטמהירעּב

 לידוי ...יּבר רעלרַאט רעד ןעװעג רּבחמ טשרא
 תושר םעד טימ ןוא ...זדָאל ןופ ...גרעּבנעזָאר

 .עג טצעזרעּביא רפס סָאד זיא ...רּבחמה לעּב ןופ

 .ל"ז ץבעי ףסוי 'ר י"ע ןָאגרַאשז ףױא ןערָאװ

 :עליה} .יז 72--ו"ל .עשרַאװ-ןַאמײלק :בוקרטעיּפ
 31 |ד"ערּת

 ןעּבירשעּב ןענעז ָאד .םישודקה תואלפנ רפס
 ןעכילטאג ...םעד ןופ תוישעמ עכילרעדנואוו עלַא

 .אתורבח ןײז טימ יאחוי ןֹּב ןועמש יּבר אנּת
 =ַאנק :אשרַאװ ...שודקה רהוז ןוכ ןעמונעגסױרַא
 רעד ןופ עטַאד--א"ערּת :רעש} .ז 78 .רעטס

 {6614} |עגַאלפױא רעט1

 .ט"שעּב יחבש ארקנה ט"שעּב יֹרוּפיס רכס
 עײנ זױלּב ...טלײצרעד;ג טרעװ רפס {ןעזיד ןיא

 =רַאװ-ןַאמײלק :בוקרטציּפ ...ןעכַאז עכילרעדניוו

 רעד ןופ עטַאד--א"ערּת :רעש} .יז 301 'ּפ .אש
 6615 {עגַאלפיױא רע

 ןופ יּבר רעד יװ (א .ילּתפנ 'ר יהבש רכס
 ...יּבר ןערהעװ וצ ןעּבױהעג ןהָא טָאה ץטישּפָאר

 ןייא דובּכ ןעּבעג וצ ּפַא טכױרּב ןעמ יװ (1

 .רעגרעּבזיירטש-ןרָאהנעשרעה :ןילּבול .םכח דימלּת
 161 .ז 3

 רעטצעל ןופל ןגעו ערעטסניפ .ּב ,םיױּבלעּפע
 1,165 .י"ָא ,לַארטנעצ :עשרַאװ .4עניַארקוא
 5671 יז

 .לארשי ץרא ךָאנ דיא ַא טרָאֿפ ,ש ,גרעּבדרע

 ײז 253 :קרָאיײוינ .רעדליּב:עזײר

 טלעװ"דיי ,דמלמ ,מ .22 קלָאפ"די ,ןהּכ .צ

 ,רעגסעק .ל.14 װָאנ ײרפ ,רמרמ .ק ,12 טּפעס

 .י .10 טקָא סז'די ,.ר ,א .27 ילול לּבט'דײ

 {5615) .28 ילוי דָא"דענעק ,שטיװָאניּבַאר

 .טלעװ יד :עשרַאװ .1 ,.ןטסידנוּב ,בקעי ,טַאּפ

 :עלרַאּב .ה ןופ טנכײצעג עליה יד .'ז 6

 {!} .יה

 קעוו"גוי ,,ק .ּפ .7 נעשט טצ'ּברַא ,.װ .ה

 ן56191 2

 . .ךוּברעטרעװ רעשיטסירָאמוה .י ,ד ,ןיקשַאטּפ
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 ּוצ ,רעזעל רעדצי ןעכלעוו ןיא ,לעכיּב ַא זיִא סָאד

 יעג סעװ ,ןערעהעג טינ לָאז רע סַאלק ןעכלעו

 :סגנוטלַאהרעטנוא ןוא רָאמוה ןופ רצואינַא ןעניפ

 50 .יז 26 .סנמסמט18 קורד :אשרַאװ .ףָאטש
 ן5690| | ,ירג

 =מַאז ַא .סרעפטנע טימ ןעגַארפ:סַאּפש עשידוי --

 :סגנוטלַאהרעטנוא ןעכײר ַא טלַאהטנע סָאװ גנול

 קורד ;אשרַאװ ,טפַאשלעזעג ןוא זױה רַאפ ףָאטש
 ן6651ו ?רג 20 .יז 26 .סזמסמט{מ

 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .לרימ .עשוהי ,עלרעּפ
 1661 .יז 3

 דח ןוא תומדקא תוליגמ ףניפ .ל .י ,ץרּפ
 לא טימ טלעטשעגפינוצ .טשידײרַאפ .אידג

 5 טימ .ןעזײר ,ז ןוא ןיקדירפ .א ןופ ןטנַאירַאװ

 |6625) .יז 843 .ןיקצעלק :ענליוװ .סעלימיסקַאפ

 -ילקערש ענַײא זיא סָאד ,ּבײוװ עשלַאפ סָאד

 עשלַאפַא יװ עכלרדניװ ןַײא נוא עטכישעג עכ
 הלוגה רואמ םושרג וניּבר ןואגה ןוכ עגנויַא ּבײװ
 םוא ןַאמ ןטלַא ריא ןכַאמ טלָאװג סָאה ױ ל"ז
 ליצמ םיא טָאה ךרּבתי ארוּב רד גוא ,ךילקילג

 --ו"ט ,רעגרעּבזײרטש-ןרָאהנעשרעה :ןילּבול ,.,ןעוװג
 5694 {1917--ז"ערת :עליה} .ז 0
 *קָאד :ךעלהשעמ ײרד .רעדניק ערעזנוא רַאפ

 +ײנש עלעײל .ןָאזרעדָארּב השמ--קיּפמעּפ רָאט

 ,םירג 'רּב--ישעּבָאּב עטלַא יד .עּבלע ןָאעל--עלע
 5625 יה 18 .טַאלּבסקלָאפ רעײנ :שזדָאל

 סעט-2 .רעדנעטש ןַײמ .רדנטּכלַא ,ָאּברַאפ

 =רַאװ ,(יקסנישטָאקיט {!} ,ז :גנּונעכייצ.עליה) טּפעה
 |55251 ,ירג 80 .1 32 .ןילטיג :אש

 :קרָאייװינ .ןעגנולײצרעד .'טסָאר, .ל ,םערָאּפ
 ײז 201 .עגנוי

 ,קינרעיװ .ּפ
 .15 ינוי ירפ

 ,גינעק רעשימיור רעגולק רענייפ רעד
 טָאה סָאװ השעמ ענהעש עכילרעדנואו רהעז ַא

 ַא טכַאמעג טָאה ןעמ ואװ ,םר ןיא טריסַאּפ

 ןעמ עכלעװ ,ןעדוי רעדירּב ײװצ ףיוא ליּבליּב
 טָאה איבנה והילא רָאנ ,ןעגנעה טרהיפעג טָאה
 ןערעװ ַײרפ ןלעװ ַײז זַא טגָאזעג הרושּב ַא יז

 59לז ףליה י"שה טימ ןוא טנעה ס'םיאנוׂש יד ןופ

 לָאז י"סה .ןערָאװעג ײרפ ןעדוי ײװצ יד ןענ

 .לײט רעט+:1 .םיסנ עכלצזַא ןעוט ךױא זנוא טימ

 ,רמרמ .ק .160 יַאמ שזיָאמ
 ן66271
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 24 ,ןהָאק ױואּמ לפ ם"לרפסה רחסמ תיּב :ודָאל
 = = ,י'רג 20 4

 6639 ,ליט העט;ע = ==

 ןופ ןעדנעגעל צשירָאטסיה .השמ ,דניקנייפ

 .א .רעדלעפ עשילױּפ יד ףױא .ןעּבעל ןעשידוי

 "גד גינעק ןוכ הלֹּכ יד ,עלענעק (! :;טלַאהניא

 :װָאקרטעיּפ .ענליו ןופ קדצ-רג רעד (2 .טנומ
 {56301 .'רג 25 .יז 1116 .דניקסעּביל

 יז 16 .ןיצ'יּבר ,רעצינעזָאק יד ,עלצרעּפ -- --

 11 .'רג 5

 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ּפָאלַאג .ע ,גרעּבניניפ

 :ָאילּביּב ערעלוּפָאּפ 'ק 40 .יוקע 3000 .יז 0

 ,(15 'נ קיטסירטצלעּב עירעס .קעט

 .י .5 טלעװ"ר ,שטיװָאקַאסיא ,ד

 .3--2 בגימ ןרעטש ,ןיײטש

 ?נָארּב
5535 

 ןּביז .ןויטָאמ עשיניַאהקוא .לאֹוּמש ,ןַאמדירפ
 .יז 85 .ןעקגופ :זירַאּפ---ןילרעּב .ןלצװָאנ

 5531 ,2 רַאװ טצ-ּברַא ,ןַאמלואוו .ש

 ןּפיט .דרע ןופ חיר רעד .ּב .ח ,ןַאדשזַאק

 ירטנָאק רענַאקירעמא םעד ןופ רעדליּב ןוא

 .ךױה רעכעלשטנעמ רעד וצ :קרָאײוינ .ןּבעל

 יז 9

 |5654) .27 יגוי ײרפ ,רמרמ .ק

 ןעגנוליצרעד ,רעדיל .גנולּפַאז עשיגֹוימָאק
 .טעּברַא ּבולק יד ףליה וצ ןעגנוריזינעצסניא ןוא
 רעטנוא ,ןַאהַאק םָארֹװַא ךרוד טלעטשעגפיונוצ
 םַאּב עיצקעסדיא ןופ ָארויּב-טּפױה ןופ דער רעד
 עמ :וװָאקרַאכ ,עניַארקוא ףַא גוימָאק ןופ .ק .צ
 2000 .יז 226 .עניַארקוא ןופ גַאלרַאפ-עכול
 11 ר 2 .יזקע

 ןוא רעטשרע) עטרעטיילעג ,המלש ,םולּבנרַאק
 :עסרַאװ ןעגַאלפױא  ַצט:2} .(לײט רעטײװצ

 יי .'ז 246 .ַאזָאשוּב

 *רעד| .גנוטײצ-ץניװָארּפ ַא ,םירמ ,ווָאליּפרַאק

 .'ז 96 :קרָאייוינ {גנולַײצ

 166371 ,20 ינוי שז"ָאמ ,קינרעיװ .9

 =רעד ,עטכישעג ס'נעּבעל ןיימ .ב ,רעשטוק

 ָא"ָא ,ךוּב רעט:20 .טרַאּבטײרּב השיו ןּוכ טלהצצ

 .,'ז 192--120 .י"ַא ,רעלדנעה קורד ;|צשרַאװ}

 {5531 .ב1

 ,'ז 936--1093 .לײט רעט-2 ,ךוּב רעט:4 -- --
 יי יג 1
 ן55401 .יג 1 .יז 919--2357 .ךוּב רעט.9 -- --

 .(ןַאמָאר רענַײלק ַא) גָאטנָאמ ,השמ ,קַאּבלוק
 .יז 116 ,עגיל.רוטלוק ;עשרַאװ

 ,29 ,94 טּפעס גָאט"ליװ ,ןרעּפלײה קלאפ

 ."ליו ,ס--ק .9 ילוי טצ"פ ,ןָאסלעדנעמ ,ׂש

 ן5641} .12 װָאנ גָאט

 ןוא עקטעלור ןיא טליּפש עניטסוי .סַאדנוק

 :עסרַאװ .גנולהעצרע עט+7 .,,"רעיירפ, ַא טּפַאכ

 ן5535) ,'רג 20 .יז 112--97 .ייָא ,ּברַאפדלָאג .ל

 ןוא + ַאװילֶא ןײק  טרהָאפ עניטסי ---

 .העצרע עט+:8 .םי םַײּב *סרעײרפ, ריפ טקַאּפ

 128--113 .יײָא ,ּברַאפדלָאג .ל :עשרַאװ .גנול
 166431 "כג 20

 קינָארכ ַא .געט ןוא םיטָאדַאכ .יא ,סינּפיק

 --10109 רָאי ןופ לקניװ ַא נ"א טרָאװרָאפ ַא טימ)

 2000 .יז 150 .עגיל-רוטלוק :װעיק .(ווָאניסונ י

 "ר 1,250 .יזקע

 ן5544} ,10--9 גימ ןרעטש ,ןַײטשנַארּב .י

 רַאפ על'השעמ ַא .עקשוּפ עױלּב יד .בֹוד ,יחמק

 רעד ןיא ןעגנורּפשעג זיא ןשָארג ַא יװ רעדניק
 ץרא ןיא ןעגױלפעג ןוא רעױלּב רעד צקשוּפ

 ןרק :עשרַאװ .רעױּפ ןעשידוי םוצ ךיײלג ,לארשי
 .160 יז 40 .י"ָא ,םילשירי לארשיל תמיק

 ן5535)

 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .דרע עױר .* רעּב ,ןעזָאר

 יז ט(60606

 טצ"פ ,ןָאסלעדנעמ .ש .,17 פַאּב ,ט .ּב

 ן55451 ,109 לּב"טיל ,ענזיצַאק .א ,20 ץרעמ

 ןופ ןַאמָאר .טולּב ןופ הללק יד .י ,לַאטנעזַאר
 :אשרַאװ ,טייצ רעטצעל רעד ןופ ןעּבעל ןעשידוי
 .טפעה רעט:1 .רג 18 1 14 .ּברַעפּדּלָאג .ל

 ן55471

 *עוּב| .טדָאטש ןיא תילכּת ַא .מ ,ינשוטַאר

 51 ."ןעדעי רַאפ ךַאלכיּפ, ;|סערייַא סָאנ

 ןופ דליּב ַא .ןטסיגָאטנַאק .ש ,ןײטשטַאר*

 5 ןיא ,דנַאלסור ןיא הפוקּת ןטסינָאטנַאק רעד

 {66491 .ז 128 .הרוסמ :זדָאל ,ןלײט

 ןופ תונורכז) ןעטכישצג רָאריּבײמ .ח .3 ,זייר

 4 97 כ



 ,גרעּבדלָאג-ןהָאזּבוקַאי :עשרַאװ
55561} 

 .(קינ'דנויענ ַא

 יז 2

 6051 "פג 50 .'ז 101--180 ,5 יג -- =-

 .(עדנע} תמ רעקידעּבעל רעד ,60 'ג -- --

 .רג 80 .יז 192--162 .דוי עלעטניפ סָאד
6652 

 -כָאט ןיימ ןופ ןעקנעדנָא םוצ .הפגמ ,8 ,זרמר

 יּביּב רוטַאינימ עשידיא :קרָאייינ .עלעּביל ףעט
 יז 62 .קעטָאיל

 יי | .27 יגוי =רפ ,רמרמ .ק

 .טרָאװ :זדָאל .ןעמזירָאפַא .ףסוי ,ןַאטטַאש

 41 יז 2

 :נַאּב עלופסינמיײהעג יד דנַאה עצרַאוװש יד

 ,5202601081:1 ײרעקורד :ןזדָאל} ָא"ֶא .עד

 טפצה ןעטײװצ ןיא גנוצעזטרָאפ) .160 יז 8 יָא

 יו .("טכַאב עבילקערש יד.

 ,,גנעמַאזוצ .ןעגנולייצרעד ,הדוהי ,גרעּבנײטש

 יגסױרַא .ָאריּפַאש .ש ןופ טרעלקרעד ןוא 'דער

 :שידיא ןוכ עיצַאזינַאגרָא לוש קלָאפ רעד ןופ

 :סקלָאפ :קרָאייוינ .דנַאּברַאפ רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאג

 קעטָאילּביּב-רעקיסַאלק עשידיא) .ז 140 .לוׂש

 .(קלָאפ ןוא .לוש רַאפ

 ,14 ָאנ טלעװ'די ,דמלמ .מ

 ,קרעוו עגעּבילקע ג .םעכײלַא םעלָאש

 ףןַאמטלַא ןַאטַאנ עליה .רעקיכלימ רעד עיוװעט

 .יזקע 2000 .יז 11,106 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ
 1 ןרּבחמ ןופ דליּב ןטימ| ,יק 0

6661 

 ,טלַא ןַאטַאנ עליה .רעדניק רַאפ סעסיַאמ -- --
 6651 ,'ק 80 .יזקע 8000 .יז 123 ,ןַאמ

 .ןַאמטלַא ןַאטַאנ עליה .לדנעמ םעכַאנעמ -- --
 .'ק 80 .יזקע 8000 .יז 9

 |6059} .6--9 טלעװ'ר ,יקצירעשזעמ .מ

 רעטנוא קישטײּבָארָאװ .א ןופ !'גפיונוצ -- --

 .לָאפי םַאּב ָארויּבדיא 'רטנעצ רעד ןופ 'דער רעד

 =עכולעמ ;װָאקרַאכ .ר .ר .ס ,וא ןוכ דליּבמָאק

 .'וקע 8000 .יז 404 .עגיארקוא ןופ גַאלרַאפ

 .'ר 9

 1660 .11 טלעװ"ר ,שט--ה

 .ילעמ :װָאקרַאכ .שערײװשַאכַא גינעק םַאּב --
 .יזקע 2000 .יז 17 .עגיַארקוא ןופ גַאלרַאפיעכ

 {55611 יײק 0

 ןופ גַאלרַאפ:עכולעמ ; װָאקרַאכ .עַאנמיג --
 .יזקע 2000 .יז 15 |1926 !} ,1927 .,עניַארקוא
 5665 ײק 0

 רעטנוא (קישטּבַאר ,ךַאלעשוסמ) סעסיַאמ --

 .עגיל-רוטלוק :;װעיק .קינזער .ל 'דער רעד

 .חקע 4000 .יז 47 ן1026 :עליה| .5

 .(6 יב קעטָאילּביּב ןרענָאיּפ ןוא לוש) יק 8
1561 

 :װָאקרַאכ .(ןַאמָאר טנגוי ַא) םירישַאה:ריש --

 2000 .יז 37 .עניַארקוא ןופ גַאלרַאפײעכולעמ
 ן5661} יק 20 .יזקע

 .גנַארע רעציװַארג םַײח .לשיפ ,ןַאסרואינש
 .ידיסח רעד ןופ .(םענעלַאפעג םעד ןופ שינעל
 ,טוקלי ;ןילרעּב .ךוּב עט:2 סָאד .טלעװ רעש

 וו 4

 . ,15 יַאמ לּב"זירַאּפ ,וָאדַארגָאניװ ידַאקרַא

 ,ןילטײצ ללה .4 ילוי שו"ָאמ ,קינרעיװ .ּפ
 {66631 ,10 ילוי מָאמ

 .וינ .ןעּבעל ןופ רעדליּב .עזַאר ,דלעפנהעט=
 {6| ,קרָאי

 ּבורגנעּבײל ןיא לאינד ןופ הרות איד
 52 ..ךאלמ םעד ןופ טנרעלעג טָאה רע סָאװ/

 ןעגנורעלקרע:עגיטכיו לעיפ טקעדטנע םיא טָאה

 ּפשידוי יד ןיא ץטַאלּפ ןעסױרגַא ןעממעגרעפ סָאװ

 עשידוי עגילײה איד ןעלצרָאװרעפ גוא ,טלעװ

 יר :אשרַאװ .רעצראה סרעזעל איד ןיא הנומא

 -עזרעּביא ןימ ַא| 'ז 85 .י"ָא ,דלָאגנילײצ ןרהא

 ערּבעה .טסקעט ןשיאערּבעה ןטימ ןעמַאזוצ גנוצ

 ...תויראה בוגּב לאינד תרוּת :לטיט רעשיא

 ן605}  ןיא'רפ י"ע ...וצּבקנ הלאה םינשושה
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 יז 9 טלעװ"ר .רעפייכ רעטסימ ,ַא ,קושטּבַא

 ירָאס ;26--90 יז 11 ,27--10 'ז 10 ,1
 ן6609--66681 ,43--43 יז 3 .פק

 ן6670} 5656 שש =

 .(עציקס} עקרָאױַאטנַאפ ַא ." ,ןָאסכַארּבַא

 {5671} .2 ּפַא גָאט .ןשילגנצ ןכָאנ

 טסכצה ַא) רַאסימָאק עלעקנַאי .ש ,יקסמַארּבַא

 ןעשידיא ןעגיטכיר ןופ ןַאמָאר רעטנַאסערעטניא



 רעד ;1 גַאי לּבט"דיי .(דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעּבעק

 ןעשידיא ןוכ ןַאמָאר ַא ,טס דרעשטרָא חפ רעלדעּפ

 .24 טקָא--14 ּבעפ .ַאקירעמַא ןיא ןעּבעל
751--6675 

 .(לארשי תודגא לּכ ןופ} םילשמ סיללה .ם"דא
 ן56741 .9 ּפַא לבט'דײ

 -רע עשיזעגיכ} סינמַײהעג סָאד .יליל ,םַאדַא

 ילוי טלעװ"דיי ,12 ילוי דָא'דענעק .(גנולהעצ

 ן55751 7

 .(גנולײצרעד} ףיש רעד טימ .ש ,יקצַאלעדָא

 155761 .17 טּפעס עסערּכ

 סָאד ,עמַאמ יד ,עּבָאּב יד .ר"ד .א ,ןַאמלעדַא

 טש"װַא .עירָאטסיה עשידיא עצרוק ַא .לקינײא
 ןפ7ז} 4

 ןןציקס ןוא ןעגנולײצרעד} .מ ,רעגעלשרעדַא

 ַא ןהוז ַא ;18 גַאי װרָאפ .שפנ תמגע עטסױמוא

 ..טעשזדנָאלּברַאפ טָאה רע ;31 נגַאי .רָאטקָאד

 .סנעגינעגרעפ ערעײז ןוא סנַאמדלעפ יד ;19 צעד
 5851--66781 ,4 ּפַא

 :השעמ ןוא ןעגנולײצרעד} .ַאטרעּב ,ןַאמלוא

 עטלַא יד ;14 טּפעס שז"ַָאמ .טכוזרעכיײא {ךעל

 *ירש רעטלַא רעד ;14 ּפַא .זױר יד ןוא יורפ

 ס'מַא רעד ;23 צעד .ַאדעטּפמָא ךָאג יירפ .רעּב

 ןל ּפא .ןעּבעגעגסױרַא 112 ילוי ,םיוּב ןעשרַאק

 "ּפמָא ךָאנ .ןענופעג ;29 ץרעמ .חילש רעטוג רעד

 .גנַאל ןוכ ןעװעג ןױש זיא סָאד ;8 װָאנ .ַאדעט

 .28 ינוי .ןערָאק ןנ טקָא .לַאפוצ ַא ;22 ילוי
88531--16691 

 סָאד .קהצי ,ןַאמרעטנוא

 .0 גױא דַײײדַאנַאק .גנולהעצ

 לטיּפַאק ַאָל דנַאל םעיינ ןיא .דֹוד ,װָאטַאנגיא

 ,5--5 'ז 1 רעמַאה .(ךאז רערעסערג ַא ןוכ

 "רע .דנַאל עטײװ
6599 

5591 

 {66941 .250 עז --

 --1 נַאי טצ"פ .טפַאזנעמָאװש ,א ,יקצינעוויא
8. 5595 

 ---7 יז } רעדעפ .ןוױּב רעד ,לאומש .ןַאּבזיא
-10. 51 

 ,ןַאמָאר .רענדליג װַאטסוג .רמ .ר ,דנַאלזייַא
 --10 " 2 ,24--15 "ז 1 לזניא ,לַײט יושט2

,24--10 7 4- 4 

 ."דעש .(דויטעל העיקש .ח .י ,גרעּבנעזיַא

 31 .42 לּבװ

 ןסס971

 .סקלָאפןוא ץשידיסח}.א .סָאלשנעזײֵא
 ץרעמ לּבט'ּבול .חסּפ ףיוא םיחרוא ןּתֹויש עמ

 ...טלָאװעג טָאה ,ל"ז ,רעטלַא רעד זַא 9

 ;9 צעד .רעזלעּב רעטלַא רעד ן1 נַאי לּבט'דײ

 רעצינלעגױט רעטלַא רעד .ןעדיא עטיג עגילָאמַא

 יוקעגייּב ;10 נַאי .סרוקיּפַא רעד }29 ינוי ,ל"ז

 .רעלטעּב רעדנילּב רעד ן5 נַאי ,ןטש םעד' ןעמ

 .סנ רעסיורג רעד ;13 ינוי .תולג 126 ץרעמ
 עסײװ ;21 יַאמ ,רעדײנש ספרָאד רעד }10 גױא

 11 גַאי !חרק עדײז ןײמ 120 ּפַא ...ןערעּב

 =ָאװָאנ רעד ;12 ּבעפ .ל"ז ,ןעטלַא ןופ חֹּכ ן'טימ

 'ר ;27 גױא לּבפ"נ ,הבושּת:לעּב רעקסמָאדַאר

 רעד ;93 טּפעס לּבט"די ,רעצישּפָאר ילּתנ

 ,רעכסישּפ ראד ;12 ץרעמ .בר רעטלעטשרעפ

 ַא ּבעילוצ ;29 יַאמ .לעגיײּב ַא ּבילוצ ;20 צעד
 ןמלק {29 ץרעמ .גהנמ ַא ּבעילוצ ;24 טקָא .תועט

 בצק רעד ;6 נַאי .,עימק יד ;19 נַאי .ושע

 110 ּבעפ .ל'מינוּב 'ר יּבר רעד }7 יַאמ ...גנוי

 ,םיחל---םוחנּת ;4 ינוי .ץירּפ רעטכעלש רעד
 |6724--6099) ,29 ילוי

 =ש?ןירַאּפ .ןַאמָאר .עזָאלמײה יד .דֹוד ,ןרָאהנײא

 טסעומשעג ןעּבָאה ײז סָאװ ןעגעװ ;24 נַאי לֹּב

 -עג ַא ...ײּברעד ןעװעג טינ זיא רענײק ןעוװ

 ---.רעטסניכ רעד ןיא ןעטַאמָאלּפיד ןעשיווצ ךערּפש

 יהשעמ יד ;23 ץרעמ וורָאפ .ענעצס עשיטילָאּפ ַא

 סָאװ עדנעגצל עטלַא ןַא תורוּת ײוװצ ןופ על

 ,ילװ יוצ יד ;3 טקָא .(ײנ גידנעטש טּבַײלּב

 ן6728--6126| ,26 נַאי .עױַאטנַאפ ַצ--סרעז

 .(ןַאמָאר ןעטפַאשנעדיײיל ןופ דלַאװ ןיא
 ן 1 בַאי לּבפ'נ

 ןּבעל ןקידמרוטש ןופ סעילַאװכ יד ןיא
 .רַאפ רעטנעַאנ רעד ןופ ןַאמָאר רעדנענַאּפש}

 {67501 .1 גַאי ליװ טײצ .{(טײהנעגנַאג

 יד ןתוישעמ עשיּויסח} .מ ,ץטירדניא

 ליה טהעז םש"לעּב רעד ;12 גױא רוק"ד" .שטַײּב

 רע טסײה ,ןעדיא ַא ךָאנ טהעג תומה ךאלמ רעד

 הולמ ענעּבױהעג יד ;9 יַאמ .ןָאהט הבושּת םהיא
 ילוי .טלעװ רענעי ןופ סורעג ַא {11 ּפַא .הֹּכלמ

 *אניד ךלמילא יבצ 'ר יּבר רעשידיסח רעד 1
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 ס'םלוע לש ונוּבר םעד ,קינבושי ַא ;17 טקָא .לעװ
 ּביל 'ר ;4 ּפַא .תוצמ ערשּכ ;2 טקָא .ףּתוש ַא

 .םש לעּב ןופ גװױד םעד סיֹורָאפ טהעז ס'הרש

 .החּכש ןופ ןּברק ַא ן20 צעד ,דימלּת ַא ס'בוט

 ַא 18 ילוי .לעטרַאג ס'ניבר םעד ן!8 ּפַא

 ן6741--6751 .5 ּבעפ לּבפ"נ ,העובש

 :עגעגַאּב ַאָ} קיעל קַאנַארַאס ןיא .מ ,ןיגלָא
 =רעל ּפמוז רעטלַא רעד ;25 טפעס ײרפ ,(שינג

 ,װָארָאדיס רבח ;(חסּפ) לּבטוי"נימ .(גנולהעצ

 .(טעהטרָאּפ} ַאקײשטַאי רעד ןופ רַאטערקעט

 רעמוז םיא קרָאי וינ ;24--92 'ז 0 רעמַאה

 .ינימ}ל ןטַאדלָאס ײװצ ן3--2 'ז 6 .(רעדליּבק

 רעדליּב} גרעּב ןשיװצ ;21--20 יז 9 .(רוטַא

 ,80 טּפעס ײרפ .4"*סנײטנָאמ טײהװ, יד ןופ

 ן6747--67321

 ,2 װָאנ טרָאװ"דיי ,רעדרעמטסּבלעז רעד ,ןנחלא
 ן67451

 ַא) ןעשנעמ ענעלַאפעג .ר"ד .ּב ,ןַאמטלַא
 ןיא ןעּבעל ם'ןופ ןַאמָאר רעדנענַאּפש טסכעה
 טלעװ"דיי ,(םישזער ןעשירַאצ רעטנוא דנַאלסור

 7491 ,23 טּפעס

 ?העצרע} הללק סנעדנילּב םעד .י ,רעלושטלַא

 11 .8 טפעס טצ"די .(גנול

 .(גנולייצרעדל ןוז ַא ןרָאלרַאפ .ש ,ווָאזַאמלַא
 16751| ,29 ,28 ינוי יירפ

 ןיימ ןופ ןענױשרַאּפ .אטרעּבלַא ,ןָאסרעּפלַא
 6721 .8 טּפעס עסערּפ ,לקניװ ןשימייה

 ."ריי .לָאטיּפש רעשידיא ,יכדרמ ,ןָאסרעּפלַא

 לַײט ןט:2 ןוכ) .הניגנ עשילמיה יד 115 נַאי טצ

 --11 יז 2 רעמַא"ד .("עניטנעגרַא ןיא רָאי 20,

 ='1 .דלעפ רעניטנעגרַא 'נַא ןיא הנשה שאר ;12
 |6755--67981 ,8 טּפעס לּבפ

 רַאװ טש"וא .(עדנעגעל ַא טױל} חישמ .ףלַא
3 : 51 

 שזיָאמ .4גנולהעצרע) ןָאפעלעט ַא .ןונ ףלַא
 ןטדאד .24 בעד
 .נולייצרעד ןוא ןציקס} .ב ,טיװקלַא
 115 גױא שז"ָאמ .ןערהָאל ןופ ןעטָאש ןיא ||ע ג

 גױא גָאט .יסקעט ַא 19--8 'ז 12 לוק .סולּב

 410 צעד שז"ָאמ ?!ּפָאטס טסעל--קרָאי;װינגג 3

 {8768--67631 .15 טּפַעס .האנׂש

 .ַאֹּפַאי ַאל סעצינ'הבושּת ילעּב יד .ה ,ן--א
 ן66} 17,.  טקָא רוק"דײ .(על'השעמ שױענ
 לּבט"די .(ךשמה} ןערהערט .א ,יקסװַאסַא

 טרָאװ"דײ .גנולײצרעד .עלהרש ;16 ,135 װָאנ
 6768--67641 .16 ילוי

 .פעש סיואמוא ןופ .לארשי ,ןַאמסָא
 ס'מענוב 'ר יּבּר ןפױא .,לַאווק ןעכיל

 ;40 טצ"גַאז .ןױיּפשוא יד ;3 צעד גָאט .עטנָאק

 .הילא ױלג 129 נַאי .תונּהמ סאיבנה והילא

 רעסױרג רעד }7 יַאמ .הלח ענעטָארעג ;4 יגוי

 .רענעגײא רעד ךָאד זיא סָאד ;3 טּפעס .תוכז

 רעד 129 נַאי לּבפ"נ ,5 נַאי ,דובּכ ;11 טקָא

 .יא וצ עּבעיל יד ;19 גױא ,ןוגינ ַא ןופ חוּכ

 גַאי לּבט"בול .םינּפה םחל ;20 צעד גָאט .ןעד

 ,5 װָאנ גָאט .ריּכַאּפ עלעגייּב עגידייל סָאד 2

 גָאט .הלואג יד טזָאלרעד טשינ }10 צעד לּבפינ

 ;0 גױא לּבפ"ג ,12 ילוי .ץלעּפ רעד }1 פא
 .יּברַאפ {3 צעד טסָאּפ'דיי .גינָאה לעסעפ סָאד
 םלוע טפיוקרַאפ ;19 טּפעס גָאט .ןעטלעװ יד ןעט

 =רָאק ןיא הריבע ןַא טליּפשרַאפ ;10 צעד .אֹּבה

 ּפַא .םשה שודק {8 טקָא לּבפ'נ ,18 גױא .ןעט

 צעד .בצק רעד ;20 טקָא גָאט .הללק יד 6

 110 װָאנ .ןעגצר }1 ּפַא .ירצמה םיסנ יּבר 4

 ץרעמ קלָאפ ,8--4 'ז 7 ןּבעל'דַאר .ךודיש רעד
 ןָאטעג הבושת ;2 ילוי לּבפ"נ .עקליפש יד ;4
 ן6791--67661 ,12 ץרעמ .,םולח ַא ךרוד

 :עגסױא {}ע גנולייצרעד|} .י ,ושָאטַאּפָא

 106 לּב"טיל .םרַאפ ַא ףױא ;27 ּברַאפ .טליּפש
 .סנגעוװרעטנוא 149 רעג .הורמוא ;314--518 ײז

 .טכַאנ רעטניװ ַא ןיא ;כ טּפעס מירפ

 ,ּפַאש ןיא ן3 צעד טײצ

 ןשידיא רענַאקירעמַא ןופ גנולײצרעד  .הֹּכלמ

 ןופ רּבדמ םעד םורַא {17 נַאי מירפ ,ןּבעל

 .לירב ַא ;103--107 יז 93 לּב"טיל .ַאנָאזירַא

 רעד 44 ּפַא מירפ .קילג ;29 װָאנ גָאט .טנַאי

 118 טעּברַא"אע ,100--99 לּב"טיל .רענידנצעג

 ,רעגנוה ;10 ילוי .הניד ;19 טקָא גָאט ,דורטרעג

 א 118 יַאמ .,ןַאמָאר .ןירעצנעט יד ;13 טּפעס

 יָאװ ,20 טּפעס גָאט .עּביל }119 לּב'טיל ,דרוי

 ן10 ּבעפ גָאט .ןירערעל ַא ;10 טקָא ןּבעל"ניל

 ן27 ילוי .בושי רעײנ ַא ;0 טקָא .רעמוז ןכָאנ
 גָאט ,רהָאי ןהעצפופ ;(חסּפ) לּבטוי"גימ ,ל'טשּפ ַא

 רעזנוא

 :רּתסֹא }2 װָאנ גָאט
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 לרַאק 27 ינוי ,ָאקורָאגלָאל טשריפ {26 גױצ

 .בר ַא 114 גױא .סעקינעלק יד }2 ינוי .סקרַאמ

 צעד גָאט ."ןיציּבר, יד ;22 ּבעפ מירכ ,2 ּבעּפ
 ן5519--6792| .6 סיײנב ,ךודיש ַא 7

 ןתוישעמ עשידיט ח| ,ץרּפ ,רענשטָאּפָא
 השעמ יד רעדָא ..ןעכָארּבעצ זיא ךַאד רעד זַא

 תועושי , רעד סָאװ ןופ "סעקינשטיּפריק , יד טימ

 ישטלארשי 'ר ןוכ ןרָאװעג רעױאוועג זיא "בקעַי

 חונ ַא ןײז ףרַאד הדעה גיהנמ ַא זַא 'וענישזיר

 עטלַא ןופ שיא יּפמ שיא טלהעצרעדכָאנ .תוירּבל

 ,קצולס ישנא ;31 צעד לּבט"ָאל .,,ליױמ סמידיסח

 ."ָאל ,ךכס רעד ןעגױלפעגּפָארַא 122 ּבעפ קלָאפ

 .והילא ױליג {26 וָאנ .רכז ןּב ַא .22 טּכעס לּבט

 ּבעּפ .הרוּת ןיד ַא ;3 טּפעס .לשטיײד'ס ;4 ּפֵא

 רעּב 'ר יּבר רעד ֹזַא יװ .טכיל'ס ןהעזרעד 9

 ;29 טקָא .תודיסח וצ ןעמוקעג זיא שטירזעמ ןופ

 רעלָאּפינאה עשיז 'ר ױזַא יװ !,..ךדחּפ ןּת ןכּבו

 עשיאג ןופ ןעדוי טָאטש ַא ןעװעג ליצמ טָאה

 .כיל סָאד ןעװ ;3 טּכעס מירפ .,13 טקָא .טנעה

 ןופ לעדנעמ 'ר יּבר רעד סָאװ ...סױא טײג לעט

 ןײק געװ ןפױא ןערָאװעג רױאװעג זיא קצָאק

 ."ָאל .הרוּת:ןתח רעד ;3 צעד לּבט"דיי .עכסישּכ

 יר רּתסנ רעקסרימָאטול רעד 29 טּפעס לּבט

 ...תובוט סרענָאלשימערּכ לריאמ 'ר ;4 ינוי .לאיחי

 יה ,ארונ השעמ ַא ,רוּפֹּכ םוי יאצומ }20 גױא

 ןעװעג שדחמ טָאה װָאשטָאלז ןופ ילכימ 'ר ױזַא

 ןעדליו ַא ןיא רוּפֹּכ םוי יאצומ ןופ הנבל יד

 יװ ןוא ןעלַאּפַאּב םהיא ןענעז םינלזג ןוא דלַאװ

 ,דנעה ערעײז ןופ ןערָאװעג לוצינ זיא רע ױזַא

 ס'םידיסח עטלַא ןופ שיא יּפמ שיא טלהעצרעדכָאנ

 חסונ ;20 ץרעמ .הרומש הצמ ;17 טּפעס .לױמ

 רעד ;6 גױא .ליּבָאנרעשט חסונ ןוא ענישזיר

 ;12 ּבעפ ,ןערָאװעג הלגתנ ;13 גיוא .חוצנ

 ס'עשוהי ינּפ םעד ןכ ץרעמ .ןערָאװעג הנמתנ

 טרעװ דיסח-ןתנ 'ר .ןצּבק רעד ;3 טּפעס .רפוש

 קלָאפ .תורצוא ס'לשומ ןכײר ןרעּביא הנֹוממ רעד

 יַאמ מירפ .הליפּת עטצעל סניּבר םעד ;12 ץרעמ

 .ידרּבמ קחצי ױל 'ר ױזַא יװ} תונמ הלש 7

 ףאונ ַא ץירּפ ַא יב ןענופעגסיוא טָאה וװעשט

 וצ ןעװעג הלעמ ײז ןוא השודקה-תוצצינ יד

 ן28 ּבעפ קלָאפ ,28 ּבעפ לּבט'ָאל ,(שרוש רעייז
 ,ררושמ רעװָארימענ רעד ןןצ גנול יייצרעדָו

 יז 18 דנַאל"אפ .דרע 12 גַאי טַאלּבגָאט רעזנוא .
286 65201--6544 

 טימ עטכישעג עכילרעדנואוו יד .דיסחה םירפא

 .17 טּפעס סקע"שרַאװ .ןונמא 'ר ןעגילייה םצד
6451 

 הוצמ תדועס ַא ןופ חּכ רעד .לארשי ,קַאינָארַא
 {65361 .81--49 יז 2 רעקַאלפ .(ץיקס}

 ןוגינ ארמג רעטלַא רעד .לכימ ,ןַאסנַארַא

 -גַארּפ} ףוס םי םייּב ;29 ּפַא לּבט'די .(עציקסק

 :סיה ַא .ס'בר סםעד הּכללמ ;29 ץרעמ .(טנעמ

 ןיא ןעּבעל ןעשידיא םעד ןוכ ןַאמָאר רעשירָאט

 16549--65471 .12 טּפעס .דנאלגנע

 ַא ןןעגנולייצרעד} .קהצי ,יקסנארא

 29--7 *ז 9 ךָאװ"גילָאװ .םיֹרוּפ רעטקידעשעג
 .גָאט ַא טרטּפעג ;0--8 'ז 8 .טָארַאּב סטָאג ףױא

 ן655-- 6590 .6--5 יז 9

 'ז 5 טלעװ"ר .לטעטש ןיא ,מ ,יקסנָארַא

 -ָאמַאס 449--99 יז 8--7 .סעמָאקענ ;36-9

 יז 11 .סעדײא-טָאטש רעד ;44--34 'ז 4 .ןָאה
8--00. 68531--6596 

 1 6049 עז ,ה ,דנַאלרָא

 לײט רעט*2 .ןגעװ עקידרעייפ .ב ,יקסנַאשרָא

 --9 'ז4 גימ ןרעטש .,*סעילַאװכ ףַא/ ןַאמָאר ןופ
14. : 5551 

 רַאצ ןעליוּפןופ רעדליּב ,םולש ,שַא
 .לעק סָאד ;6 ּבעּפ וורָאפ ,יקצָארט ןוא יַאלָאקינ

 לַאיּב רוק'דיי ,12 ּבעפ טנײה ,12 ּבעפ .לעּב

 19 ּבעפ ורָאפ ,12 ּבעפ טנײה ,ןקרוּפ םוקי ;3

 ןסע קסעצרָאמוה ןוא ןצגנולייצ רצדִו

 ןיא ;30 ּפַא טנַײה ,6 ּפַא װרָאפ .ףיש ַא ףױא

 טסַאג ַא 125 יַאמ טנַײה ,3 יַאמ רָאפ ,ּביױטש

 רעד ;2 טְקָא װרָאפ ,29 טּפעס .טלעװ רענעי ןופ

 יבוי טנײה ,19 ,12 ,5 ינוי .טָאטש ןופ ףושּכ

 .ַאקירעמַא ןיא לעּבײל--םייה רעד ןיא לעּבײל 38

 װרָאפ .דײ רעטצעל רעד ;(תוּכוס) לּבטוי"נימ

 טּפעס טנײה ,25 טּפעס .רעגידלזמ רעד ;6 ץרעמ

 טנײה ,12 יַאמ װרָאפ ,"קינּפולַאפ השממ 9

 --16'ז 1 טסנרע ןוא רָאמוה .על'השמ ;11 ינוי

 טנײה ,27 ּבעפ ורָאפ .םיקידצ ו"ל עַײנ יד 7

 .(השצמ ו"ל ַא) שטײד רענײלק רעד ;20 ץרעמ

 ;14 יַאמ טנײה .דש רענײלק רעד ;17 ּפַא װרָאפ

 עידעגארט ַא} ןעמוקקירוצ ס'רערעדצל םַײח --

 .(עקירעמַא ןיא ןעּבעל:ןעילימַאּפ ןעשידיא ןופ

)231( 



 {1927-ךשמה) .29 ,18 ,11 צעד װרָאט
(6559--16574 

 רענָאיּפ .ןרעװ רעטלע לעװ ךיא זַא ,ד ,ןעגַאּכ

 75 .0--4 יז 121
 ןוא טסוּפ טסנוק יד .בקעי ,יקסנַאשַאטָאּב

 רעד ךָאנ, ךוּב ןעטײװצ ןײמ ןופ} טעװעסַאּפ

 122 ךַאלמינּפ ןוא רעמינּפ .(?גנולעטשרָאפ

 יז 9 רעמַא'ד .טנעזנעצער רעד ןוא םֹּת רעד
 {6577--:68761 22 -ו9פ

 ןוא ןעגנולייצרעד} .ּב ,קיניװטַאּב

 ּבעפ ורָאפ ...ןוז יד סניש רעדיװ || ציק ס

 עגנוי ַא ;27 ינוי .רעדניק ןוא סעטַאט 1

 ןײק ןעמוקעג זיא יּבר רעד 125 טקָא .הנמלַא

 6851--65751 ,5 גַאי .עקירעמַא

 :עשרַאװ ןופ ןַאמָאר ַא) ּפָארַא גרַאב ,**

 .(ןערהָאי עטצעל יד ןיא ןעּבעל ןעשידוי רעװ

 ן6852) .26 ווָאנ--19 ּבעפ מָאמ

 :סַאטנַאפ ַא .ןגרָאמ ןופ ןדלעה ,ל ,ןילודָארָאּב
 1655 .| ּבעפ ןּבעל"נ ,גנוליצרעד עשיט

 .קסירּב ןיא עמַאד ַא וצ .םהנמ ,ָאשײירַאּב

 .(ףיש ןופ ףעירּב ַא) דנַאלסור ןייק ;10 צעד יײרפ

 6889---68841 ,24 טּפצס גָאט

 דָא"דענעק ,ןַאמָאר .השורי יד .9פ .ג ,ןראּב

 16586) .6 ילוי

 ןכירטש ,טליּפשרַאפ ךיז טָאה רע .קחצי ,קוסרַאּב

 :ערּפ ,אקאשט ןיא ןּבעל ןשיטסינָאלָאק-שידיא ןופ

 {55571 .26 טּפעס עס

 ַא) ךאלרעמירַאּב ךַאלעגניא .הֹרש ,ןַאקרַאּב

 ן65381 .1 ילוי ײרפ .(פלהשעמ

 ,152 לּב"טיל .רעלעק ןיא ,קהצי ,סיװעשַאּב

 .103 ,105 .רעטסעװש ;138 197 6
65591---6590 

 טלעװ'דיי .(גנולייצרעד) לַאזקיש .א ,ןַאמיוּב
 {65911 16 ילוי

 ַא) דיי רעקידבוט-םוי רעד .9 ירעװָאכוּב

 921 ,22 ץרעמ שז"ָאמ .(השעמ

 ,גנולהעצרע .המח ױקיל יד .א ,ןייטשקוּב

 גױא .(ןַאמָאר) ףסוי ןּב חישמ ;18 ילוי שזיָאמ
 ן6594--65981 .11 טקָא-0

 :טנכערעגסיוא |ך ע ל ה שצ מ} ,עּביל ,ןיטשרוּב

 428 נַאי .ןירעּבױלקסױא יד ;16 ץרעמ שזיָאמ .טייק

 ַא ןופ ןלוגלג רעד ;22 נַאי .ןעגער רענעדלָאג רעד

 .הנּתמ יד ;3ֿ ּבעפ .עקסַאמ יד ;24 ץרעמ .ץפיז

 ײװצ ;18 נַאי .רהיס ענעסָאלשרעּפ יד ;3 ץרעמ

 טסנרע ןוא רָאמוה .עילעּפַאק יד ;3 נַאי ,םינכש
 ץרעמ שזיָאמ ,טײל עגולק ;22 נַאי ןּבעל"נ 2

 ן6905--65991 .ן8ֿ ּבעפ ,ץייװ לעדנרעק סָאד 7

 .(גנולהעצרע} עטלּפוטשעג יד ,קחצי ,ןעויּב
 1690 ,29 יגנוי טלעװ?דיי

 ןופ עלעקניװ ןעליטש ןיא .א .מ ,לעגייּב

 .לארשי ץרא ןיא ןעּבעל להוש ןימ ןופ .דיירפ

 {69671 .8 טּפעס טצ'דיי

 תיּב ןפױא }עג נולייצרעד} .ּפ ,ָאקמיּב

 ּברַאפ .דלעפ ןפױא ;19 ץרעמ שז'ָאמ ,ןימלע

 ינוי גָאט ,לדײמ עכילדנעטשרַאפמוא סָאד 6

 117--19 יז 6 פױא .ןַאמ רעטרַאנרַאפ ריא 7

 רעמירָא {22 ןּבעל*דַאר .גיײװצ ענעכָארּבעגּפָא נַא
 גױא שז"די .טרעשַאּב ;40 רעג .הֹּבר אנעשוה

 לּבט"דיי ,עטרעטיײװרעד ;39 רעג .רָאה עיורג 5

 ן294--281 יז 28 ךוּב"וא .לזײה סָאד }9 ּפַא

 לּבט"דיי .ןעפָארטעג טשינ 6 ינוי ירפ .ןֿבעל

 .נד 119 גױא ײרפ .8ט08 18 1416 ;29 ינוי

 טּפעס .עטדײשעצ יד 3 ץרעמ לּבט"די .רעטלע
 ן6992--6901 .2

 רעכלעו ,ןעלרעמש סימ עסיַאמ ַא .ּפ ,ןַאמריּב

 עקשטצװיר עקטסיגימָאק ַא א קַאשז ךי טפור

 .דניק-ףיטש סָאד ;21--20 יז 2 װגנוי .קָאּבניײפ
 ן6924--0953| 3

 'ז 8 ּפָאה"וא .ןרַאּפשנײא סיּבר םעד ,וװ ,ידַאלּב

17-14, 1592 

 .ץרַאה ןכײװ ןטימ רעסקָאּב רעד .לױּפ ,קָאלּב

 1 ,28 טּפעס מירפ

 ןוא ןעגנולייצרעד} .ה ,ןײטשַאלּב
 :ערּפ .ןעגנוטכיר עכעלצעזנגעג ןיא {ך ע לה ש עמ

 ?נעמולּב ;29 גַאי טצ"דיי .*טולּב, ;31 טקָא עס

 ,בוט םוי רעסיורג רעד ;10 טְקָא עסערּפ .ּבױטש

 .דמערפ-דליו {5 טּפעס ."ןעינָאמרַאה, ךוּב ןופ

 ;0 ילוי טלעװ"דיי ,16 יַאמ ווילק טלעװ"דיי

 .עגיפ טױט ןַײלק ַא ן12 צעד עסערּפ ,ןויסנ ַא

 עסערּפ ."ןגיל רעניײש, {20 ץרעמ לּב'זירַאּפ .על

 6985--69271 .24 טקָא .רעטילּפש ;14 וװָאנ

 ַא ןופ ןעסילוק יד רעטניה) .לֹוּבלּב רעד

4392 : 



 .1 גַאי טניײה .גנולהעצרע .?סעצָארּפ ןעסױרג

1361 

 ןעגגולייצרעד} .קחצי ,םולּב ןוא
 י ןיא ;20 גַאי װרָאפ ...?גנַאל יװ ףױא ןןציקס

 .רעצ ןעליטש ןיא ;22 ּבעפ .םײה רעײנ רהיא

 ךד טָאה לעיּפש סעּבעיל רהיא ;7 יַאמ לּבפ"נ

 ילוי .ןכש רעײנ רהיא ;3 ּבעכ װרָאפ .טגידנעצג

 ןַײלַא ;23 ילוי ."רעדײלק עגיּבײא , ערהיא 2

 11 טקָא .טנײה ןוא לָאמַא ;28 ינוי .לַאּב ןפױא

 לרעּב 13 װָאנ .שינעגעגַאּב ַא ;21 צעד .עּבָאּב יד

 ַא ןערָאװעג ;11 טּפעס טלעװ"די .רעטסוש רעד

 זומ ײז ;15 לַאיּב רוק"דיי ,6 יַאמ װרָאפ .עטַאט

 *רע רעד }28 יַאמ װרָאּפ .רָאטקָאד םעד ןעגלָאפ

 רעמוז רושזעלּפ ;22 טקָא .שוק רעכילרע רעטש

 ,ןוגנ רעטעשזדנָאלּברַאפ ַא ;14 ילוי .םי םייּב

 *ַאסס א רע טרעװ רעדניק ענײז ּבעילוצ ;15 ץרעמ

 1995--69871 .2} ּינֹוי .קיט

 -נענָאק עקציא , רעקסניװד רעד .י .מ ,ךַאילּב

 ּבעפ קלָאפ .ּפיט רעשידיא רעלעגיגירָא ןַא .טנַאד

 |5555-6951 16 ּפַא .לטעטש ןַײמ ןופ 7

 ןײז ןעגגולייצרעד) .השמ ,ןַאמכעלּב
 גױא .ּבעקס ַא ןפ ,2 ,1 צעד ײרפ "שילפ טנופ,
86 7. (6986--6927 

 .געגנַאגרַאפ רעד ןופ סנצטָאש .מ ,רזעילא ןּב
 1595 ,199--194*ז4 קוצ .(ןעטעוליס} טייה

 ןוכ גנולײצרעד} תחנ ַא טּבעלרעד .,הירא-ןּב

 |5959} .ןַו יַאמ ןּבעל"נילָאװ .(ןּבעל רענילָאװ

 יד ןופ גנולײצרע .רג רעד .םייח ,'יעשי ןֵּב

 .87 טרָאװ .דנַאלסור ןיא ןרָאי המחלמ עטצעל
601} 

 ןטָאש ַא} רעיפ ןדמערפ ַא  ַאּב .ןויצ--ןּב

 9611 .11 װָאנ מירפ .{דליּב

 :העצרע ,טייצ רעגיטולּב רעד ןיא ,לתיּבה:לעּב
 עניַארקוא רעד ףױא ןעּבעל ןעשידוי םנופ גנול

 .(סולש) טּפַאשרעה .סצרולטעּפ ןּוּפ טײצ רעד ןיא

 |69:8| .40 טצ"גַאז

 ענרעניצ ןוא ךיוי ענרעדליג .א ,רעקרָאזָאלעּב
 .טסָאּפ רעמוז ַא ;179--176 'ז 5 ךוּב"וא .לפצל

 6964--6963) .78--13 'ז 2 .דויל

 גנולײצרעד} טסענ ַא ,ל ,יקסדָארָאגלעּב
 ן6565)} .5 טּפעס עסערּפ .4ןדָאזיּפע ײװצ ןיא

 {6555) 28 ןעּפ .טנוה רעד ,ךֹורּב ,יקסרעדנעּב

 יז } רעקַאלּפ .תוגורכזיהבישי .ד ,א ,טענעּב

9--22. 169671 

 וי | .6549 עז .ד ,גרעּב

 יניס גרַאּב םַאּב "םיבנג , ,ןרזעילןא ,ןַאמגרעּב
 יַאמ קלָאּפ .(ןיּבר 'ועקצָאק ןגעװ עלהשצמ ַאל

 טלײצרעד ,השעמ-הסּפ ַא .טונימ ןײא ּבילוצ 7

 6970--6969) :29 ץרעמ .ןיּבר רעקצָאק ןופ

 .רעדליּב רע גילרעּב ,דוד ,ןָאסלעגרעּב
 ר ע ד| 114 ּפַא ,םיחצור ַײװצ ;30 ץרעמ וװרָאפ

 גימ ןרעטש .געװ ַא סמענײא ןןעגנולייצ

 18 ץרעמ ּװרָאפ .גרַאװטלַא ;36--27 יז 7

 ,30 יַאמ יירפ ,רעקָאט לשרעה ;5 סינ .טכַאנײב

 ,25 ּפַא װרָאפ .ףוס רענעטלעז ַא }1 ינוי ,1

 רעד ;23 נַאי .ןהַאּב-ןעזײא עשידיא ַא ;3 ,2 יַאמ

 .ןידה תדימ ;19 ּבעפ מירפ .רעּבײװ יד טימ ןַאמ

 יז 0--5 גימ ןרעטש ,2 ,1 ןַאּפש ןיא .ןַאמָאר

 ,20 ,19 נַאי מירפ .טעילטָאק עיצנַאטס ;13--1

 .27 ינוי ײרפ .רעטסעװש ;3 ץרעמ טצ"פ
 ן5952--69711

 ,סעקצַאצ ,שרעה ,רעגרעּב

 ַא) םינורּב רעד ,י ,8 ,יקסוועשטידרעּכ

 ן59:4) .4 גױא טלעװ"דיי ,(עלהשעמ צשידיסח

 7 5 קעװ"גוי
5931 

 יַאּפש טסכעה 8) טולּב צדנעצײר .י ,ןילרעּב
 ןעשידיא רענַאקירעמַא םעד ןו ןַאמָאר רעדנענ
 ,3 גױע טלצח"דיי ,(טנײה ןוא לָאמַא ןופ ןעּבעל

9551 

 1ןיפָאה"וא .עטקידַײלעּב יד ,רַּתסא ,ןַאמרעּב

 6561 ,24--20 יז

 5 שז'ליא .עציקס .,.המקנ ןיז .ש ,ןַאמרעּב

 6571 ,7--6 ײז

 ,96 לּב"טיל .גנַאגרעטנוא ,ד ,י ,שטיװַאקרעּב
801 5955 

 יױלּב-טסּברעה |ןעג גולייצר ִצ ד| .יסוי-רַּב

 ההילא רעטלעטשרַאפ ַא ן26 טּפעס שז"ָאמ .ןעמ

 .5 טּפעס .גנַאפ ס'ןטש םעד ;20 ץרעמ
}91--6989 

 גָאט .גנולהעצרע-הּכונח
159951 

 .ןעטרָאק ,9 ,דנַארּב

 44 צעד

 4 283 כ



 ,22 טְקָא לּבפ"נ .שינָאטַאלּפ .*לַאמ ,ןיורּב
 ן6995} .16 צעד ןּבעל"נ

 ,ר"ד .קהצי ,רעיױרּב
 קעלַאפ, גנולייצרע רעד
 .0 רַאװ טש"ּברַא'די ."'המחלמ רעד

 ןופ טנעמגַארפ .הבושּת

 זופ רעקקירוצ סטפענ

9941 

 רעד ןיא ן{עגנולייצרעד|} .מ ,ןַאּפטײרּב

 ,געט:הריפס ןיא ;90--8 טעּברַא"אע ,רעטסניפ

 טרָאװ"וא ,ךײט ןקיטולּב םַאּב ;21 יַאמ לּבפ*נ
 ן6997--6995| 2 רַאקוּב

 סנּבעל .ַאנירַאמ  ַאנירָאניס ,ןבואר ,ןיניײרּב
 :"1 ,לדײמ שסידיא שינעילַאטיא ַא ןופ עטכישצג

 6995 .22 בַאי ןּבעל

 רעמַאה .(גנולַײצרעד))  ןּבָארג ןיא ,ה ,ןהַּכרַּב

 699 ,15--11 ײ 0

 .יצרעד} רעגעלעג ןטרַאה

 ענרעזײַא רעּבײא 2
 ןפױא ,ז ,תוכרַּב

 ,11 יַאמ ײרּפ .(גנול

 ,24 ,22 צעד ,6 טְקָא .ןגעוו

 יד ײּב סעּפעטס:עגלָאװ יד ןיא .לחר ,תוכרּב
 8 ,494--401 י"ז 7 קוצ .+ןעכירטש} ןעשטייד

 ןופ ןעכירטש) ןעטניװ-ַאגלָאװ ;402--438 ח

 .94--50 'ז 2 .4גצט עגינָאגנַאל טינ יד
 ן7005--7001

 גױא ןּבעל"נ .עציקס .קנַאּב יד יא ,יקסניזערּב

 .22 טּפעס .לטעטש ןופ השעמ ַא .ךכס ךָאנ ;8
70081--7005 

 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ױזַא יװ .ּב ,ןידַאג

 ןקס06) .358--581 יז 7 קוצ .(גנולהעצרעל

 .(גנולײצרעד} דָארָאגנַאװיא .,ש ,רענידָאג

 ףיװעל גנוי םנופ צטכישעג יד ;12 טּפעס ײרפ

 --15 'ז 10--9 ,7--1 יז 8--7 בגימ ןרעטש

 ס'חישמ 120 גױא יירפ .(דליּב חוּכױ רעד 3

 ןופ ;3--1 'ז 4 רעמַאה ,ליח
 ן7011--70071 ,42--97 יז 2--1 טלעװ"ר ."סקיּב

 .י ,רעסָאניװַאג

 .(עדנעגעל-גרַאּב רעבָאדרָאק ַאל

 .40--97 יז

 ,.ןטרָאג רעטפושיּכראּכ רעד
 4 רעמַא"ד

70131} 

 ַא יא ןןעגנולייצ רעד} .א ;ּבעילטַאג
 ,המקנ יד ;18 טְקָא לּבט"ד" .עעפַאק צשדעניכ

 ןבעל'נ ,27 יַאמ .(עציקס} עילטעּפ יד {23 פא

 .תוחור ;12 װָאנ לּבט"דיי .טסַאג וצ ;24 ינוי

2 17001--7000{ 

 - רעד טימ שנעמ,

 ,3 טּפעס לּבט"ד" ,םרוטש רעד ;8 טקָא ןּבעל"נ
 ןק015--70131

 נָאר .עּבעיל ןופ גע רעד .ןַאעל ,ּבילטַאג
 עּבעיל {2 נַאי װרָאפ ,גנוצעזטרָאפ 141 .ןַאמ

 =ידיא ןופ ןַאמָאר .טױט רעד יװ רעקרַאטש זיא

 ,31 צעד--29 טּפעס .עקירעמַא ןיא ןעּבעל ןעש
 7050--7019) ן1927---ךשמה|

 .ױרפ ַא ןופ ןעּבעל סָאד .טעּבַאזילע ,ַאדיָאג
 ;(1927--ךשמה}.91--19 צעד שז'ַאמ ,ןַאמָאר

 רעגיטציא ןוכ ןַאמָאר ַא .ןעגעװ עטכעלש ףױא

 גױא--12 ּפַא .ןעשױױצנַארפ ןכָאנ ײרפ .טײצ

 עשיּבַארַא ןַא .רּבדמ רעד ןיא לַאװק רעד 1

 ן7023--7031| .0 צצד .עדנצגעל

 טכַאנ ןוא גנורעמעד .ףסוי ,רעּכַאהדלָאג
 ;49 ,45 ךָאװ"גילָאװ .(,רעדליּב ןוא ןעקנַאדעג}

 .(עציקס}טכַאנרַאפ {28 .(צלעװָאנ) עּביל -ןשריה

 ןק026--7694| ,38 םצלעכ טש"וא ,5

 ץעגנולייצרע ד} .יכדרמ ,גרעּבנעדלָאג
 424 ,22 צעד טײצ'וא .גנוירעליוק רעד עּבמעּב

 .21 װָאנ .ץלעפ ןוא סעילַאװכ ןשיװצ
 ןדס55--705ד|

 .עּביל רענַײר ןופ לַאװק םייּב .א ,? ,סעדלָאג
 ן70991 .17 גױא ןּבעל"נילָאװ

 ןוא ןעגנולייצרעד| .י .ּב ,ןײטשדלַאג
 ַאזַא 122 טְקָא גָאט .טליּפשצגסױא ||}צ י ק ס

 ם'ניא ;6 צעד .טלעפעג םהיא ;13 צעד .תעשרמ

 ,20 װָאנ .הרושּב יד ;23 ינוי .ןעטָארעג ןעטַאט
 גָאט .טּבױלגעג טינ רימ טָאה יז 17 צעד לּבפ"נ

 .סטכער ןוא סקניל ;28 טְקָא .עט'רבח ַא ןֿב טקָא

 -ַאמ ;17 טקַא .לעּבײװ סרערעל םעד }24 גױא
 412 װָאנ .עמַאמ יד ;26 װָאנ .ןיסַארַאק םַאד

 .עטּבילעג עטשרע ןײמ ;/ טּפעס ,ןַאמ רעטסימ

 גָאט .ןעװעג זיא גנילהירפ ַא ;28 יַאמ לּבפ'נ

 ףױא קירוצ ;16 גױא .סרענגיל ײװצ ;11 ינוי

 לּבפ"נ ,8 גַאי .רעדניק 122 צעד .עלעטש רעד
 -"רפ .(ךעלטעלּב) *רוּב ,ערומ ,ערוש , ;3 ּבעפ
 ן7047--10301 ,15 טש"'ּברַא

 .יצרעד'} דָאהַארַאק ןיא .ז 8 ,ןײטשדלָאג

 .17 טְקָא .ןרוטַאינימ ;5 טּפעס עסערּפ .4גנול
 ן7049--104}

 טלעװ"דיי .(עציקס} טױיװ ַא .פ ,ןײטשדלַאג
 1701 ,14 ילײ
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 עתמא ןַא} רעטומ 85 .' .א ,טדימשדלָאג
 גױא רעריפ"דיי ,12 גױא טסלעװ"דיי ,(השעמ

 7091 .16 גױא רוק"דיי 9

 -רע}ל עגַארּפ עטזײלעג סינ יד .ז ,רעּברַאג
 א | ,25 װָאנ װרָאּפ .(גנולהעצ

 ייקס ַא) װיטקעלָאק ןרַאפ ײהוּב ַא .ג ,ןָאדרָאג

 ןופ לטעטש ןשידיא ןיא רעגײטש םעיײנ םנופ עצ
 .20 ףמַאק ,8 גױא עסערּפ .{.דנַאלסורנטַאד
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 -"גוי .גנולייצרעד .המקנ .קילעז ,גרעּבנערַאג
 7084 ,12 קעװ

 --ןעגױא .ן|עגגולייצרעד|} .לא ,הירוג

 ןיא 117 טקָא .עלַא יװ ַאזַא }7 גױא גָאט ,ןעלייפ

 סָאד 145 רעג .רּתסא 15 ץרעמ .םינּפ םענעגײא

 129 טּפעס לּבפ"נ ,10 גױא גָאט .לעריט ןדע-ןג

 .הנבל עגידנרָאה יד ;14 גױא גָאט ,עטנרעלעג יד

 .(עציקס) ןעגרָאמהירפ רעגידרעטניוו ַא 422 ּבעפ

 .גָאט רעגידסיעכהל ןַײז ;18--17 'ז 1 דנײרפ

 רעד טימ ;28 יַאמ גָאט .טנכערעגּפָא ךיז ;10 רעג

 לּבט"די ,טסואװעג טָאה רע ;6 װָאנ .גנורענירע

 יךעלהשעמ ַײװצ ;25 רעג .טעּפש וצ ;23 טּפעס

 ײװצ יד ;23 טּפעס גָאט .ןעגנולהעצרע ייוצ 3

 {7070--70951 .10 ילוי .סעילימַאּפ

 לדליב ַא} עיַאװעל סדיװָאד ,םיַאכ ,ןידליג
 ענאכ ;5--2 יז 6 װגנוי .4ןּבעל-רעטעּברַא ןופ

 .27--28 יז 1 גימ ןרעטש .4גנולײצרעד}
 ן7072--70711

 .ףרָאד ןיא טכַאנ ַא .הרוּפצ ,ןַאמרעּבוַאלג
 31 : ,20 טּפעס שז"דיי

 ךיא ןןעגנולייצרעד| .ךֹורְּב ,ןַאמזַאלג

 -שואי ַא ןיא ;21 ,20 יַאמ ײרפ .ךַאלקילג ןיּב

 .פיל ןָארַאּב 13 צעד .(צציקס} טונימ רעקיד

 טקַא .(ןשינעגעגַאּב עשימיײה עניימ ןופ .ץיש

 ןּבעל ןשידיא ןופ רעדליּב} סניקטינס יד יב 19

 סטָאג 14 צעד .(סולש) +טסעװ-לטימ רעד ןיא

 לרפ .בוט םוי ַא 150 ,49 ,45 טשיּברא .טנַאה

 ַא ןופ לטיּפַאק ַא} ךיא ןוא רעטָאּפ ןַײמ ;3 טּפעס

 150 טקָא .(ןּבעל רענַאקירעמַא םנופ לעװָאנ רעסיורג

 *ַאה .ןַאמָאר .סרעטנייּכ ;17- 13 ינוי ."יּב , רעטסימ

 לדָאנ עטור ?סָאװרַאפ ;7 ,6 ,8 ,4 ,3 ,2 ,1 רעמ

 129 ,23 װָאנ יירפ .םערוט טכַײל םוצ ;9-1

 יעּברַא רענַאקירעמַא ןופ צנולייצרעד .סּבעװנײטש
 .ןַײװ.תּבש ;16 ּבעפ--8 נַאי טצ"פ .ןּבעל-רעט

 ילוי ײרפ .("ןּבעל 53, עירעס רעד ןופ ףוסל
7 70741--7056 

 סײפמ ,ה .ג ,רעטסעמטַאלג
 ,2 רַאװ טש"וא .(עלהשעמ שידיסח

 8) ןעװעג
 ןד1

 .טעלּב} רעדלעפ -!עיּבַארַאסעּב ףיוא ק ,רעזעלג

 יז 8 פױא ,(*ךַאילש ן'פױא , ךוּב ם'נופ ךֶעל -
51 .19--1 

 .ָאנָשִמְכ רושזעלּפ רענעצלַאזעג .ה ,ןַאמלעדעג

 0591 .0--7 י"ז 6 ןרעטש"ט .{גָאל

 :העצרע .ּבײװ ןוא ןַאמ .ףלָאװ ,טרַאּבלעג
 טי .17 װָאנ גָאט ,גנול

 .ָאר א ןופ ?םולח ַא סע זיא .ה ,םיֹוּבלעג
 ,שוּבטעלפ:םורד ;184--139 יז 8 ךוּב"וא .{ןַאמ
 -ַאק ַא} רעגניטע יכדרמ 448---20 יז 12 לזניא
 {7092-70911} .16 לוק .{ןַאמָאר ַא ןופ לטיּכ

 עכעלדײמרַאפמוא סָאד .םהרבא ,ןַאמלעג
 יַאּב ַא ןהָא 118 צעד שז"דיי .(גנולהעצרעק

 סקלָאפ ַא} םיסדה ;15 טקָא .(עציקס} רעּבערג

 .הּפוח עטױט יד {22 טּפעס מָאמ"דָארג .(השעמ

 ןופ לטעלּב ַא} סחניּפ 'ר 135--80 לּבװ"דעש
 טמַאזגײארַאפ ;17 לּבװ"זעמ .("שטירזעמ טלַא ,
 7099--70941 .10 גױא שז"דיי .(עציקסק

 ַאָ} רשצ-השמח רעטרעטשרַאפ ַא .ה ,רעללעג
 יז 9 ךָאװ"נילָאװ .{ןרָאי רדח יד ןופ עלהשעמ
 ןקגסס} יה

 ןַאמָאר רעדנענַאּפש .רעדניק ענעגופעג יד

 ןקנס11 ,14 גַאי סקע"די .(ךשמה)

 שז"ָאמ .(דליּביסגנומיטש} הּכונח ,מ ,ץרעג
 ן71021 ,2 צעד

 דליּב ַא} ךילשּת םיּב .י .א ,יקסנעזדָארג

 טּפעס רוק"װַא .4סעינָאלָאק רעניַארקוא יִד ןופ

 רעניִארקוא יד ןופ} דמושמ--ןמה--ןאמאג 5

 לד ןופ השעמ ַא ."תופקה , ;28 ּבעפ .סצינָאלָאק

 רש3כ, ן22 טּפעס .עניַארקוא ףױא ןעמָארגָאּפ

 עקידרוּפּכ-םוי ײװצ 129 ץרעמ מירפ ."חספל

 .(ןרעיוא סקלָאפ ןיא לומ סקלָאפ ןופ "תורחג,
 {7107--71631 417 טּפעס רוק"וװָא

 4 239 כ



 רשוע רעד ןוא רעמערָא רעד .ילּתּפנ ,סָארג
 ן71051 ,10 ילוי טלעװ"דיי .(טלהשעמ-סקלָאפ ַאְֹ

 גױא לּבט"די .המשנ עטוג יד ,י ,טכילסָארג

 .18 ילוי .דנייפ ןעיורפ רעד ;12 1
 ן7110-7109|

 ןעפ ,?ןעגנומיטש} ַאדיאַא יו ,ןַאטזיױרג
 ן71111 16

 8 יז 12 טלעװ"ר .ןעגנַאגרעד טשינ .ּב ,ןירג
=11. 7114 

 .4--2 'ז 10 רענָאיּפ .עקרָאס .א ,גרעבנירג
(7113| 

 װעיהסוא ןופ רעילָאטס ּבײל .םייח ,גרעּבנירג

 .0--8 טעּברַא"אע .(ןשינעגעגַאּב עניימ ןופק
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 'ז 6 רענָאיּפ .טַאמרַאה עקשיומ . ,ןישורּבַאד

 יז 2 .קיטָאמ רענײלק רעד ;2--2 7 7 ,2-1
 ן7116-71151 טל

 ּפָאןַא|ןע גנולייצ רעד} .קהצי ,שַאװַאד

 װָאנ ,רָאלּפ רעטייװצ רעד ;9 טקָא װרָאפ .גנַאלק
 ן7118--7117| י 2 1

 ןעגנולייצרעד} .המלש ,ןַאטדיװַאד

 5 רעמַאה .דרע רעד רעטנוא |ר ע דליּב ןוא

 יירפ .קיטשרענָאד--ןטסָארּפ ַא ןיא ;3-0 *

 טָאה רעװ 127 יַאמ .קעלּב רָאטקָאד }16 ילוי

 רעטשרע רעד ;{1 טנגוי ?טרעהעגנייַא טלָאמעד ךיז

 :עגוצ 130 .ּבוטש רעלעק ןופ ;15 ףמַאק ,ףייפ

 ןליּבָאמָאטָא עצרַאװש 12/ ,ּפָאק רעטעיליּפש

 ."ַאיל, גנולײצרעד רעד ןופ לטיּפַאק רעטשרע
 ן7126--7119| .1

 .ןרעױט עטנפעצג ַאּב .צ ,יקסלַאּפַאגלָאד

 --14 יז }1 נימ ןרעטש .ןַאמָאר ַא ןופ ןעלטיּפַאק
 ן7127| ,29--16 יז 0--9 ,22--17 ז4 0

 :םיטסקלָאּפ .היה דיסח שיא .מ .מ ,יקצילָאד
 עגיטולּב יד 12 ץרעמ ןּבצל"נ .השעמ עכַאל

 ןךשמה| .ןַאמָאר .ןעדלעה עשידיא ןוא המחלמ
 .{1199--71531 ,20 ּפַא סקצ"דיי

 :עג טײקשירַאנ ַא} הּכוגה רעקילַאמַא .008

 ןופ) הצצ ןַא ן9 צעד ליװ טײצ .4(ךי טקנעד
 ן7131--71861 ,17 צעד .(ןטייצ עקיטנייה

 .(גנולײצרעד} רעטלע רעד ףױא .ש ,ןָאד

 ,12--8 'ז 6 פָאה"וא

 לּבװ"זעמ .(על'השעמ ַאל לדיא ,י ,קַאלינַאד
 ,8--4 יז 6 .(גנולייצרעד} ...ססוג םייּב ;4

 ן7134--71331

}7152{ 

 -עג זיא רע סָאװרַאפ ,ןַאמסוז ,שטיװעלינַאד
 טקָא װרָאפ .(גנולהצצרע)} גיטכיזרעפייא ןערָאװ
1 1351 

 ַא} לארשי רעטעפ רעד .ח ,שטיװעלינַאד
 711 .| צעד מירפ .(דליּב הּכונח

 3 רענָאיּפ .עלעסיפמורק לדיװָאד .2 ,לעינַאד
 {171371 ,9--7 יז 4 ,7--3 יז

 רעד ןוא ןַאמ ירעסָארג רעד .יכדרמ ,סיצנַאד

 428 ּפַא לּבט"די .(השעמ רעקרָאיינ ַא} חלג

 ן7189--71851 ,93 ינוי ,(גנולהעצרעד} לעיּפש ַא

 רעד .ּבײל הדוהי ,יקסװעשַאד
 .14 ,19 טשיּברַא"רפ ,רעלדעּפ

 ןצנַארַאמ
 קנו

 םעד ןיא |ןע גנולייצרעדד} ,ד ,קיניָאװד

 ןעּבָאה יז ;20 צעד װרָאפ .הנותח רהיא ןופ גָאט

 .געט יד טלהעצ רע ;17 טקָא .טעװ ַא טכַאמעג -

 ,17 װָאנ .ןערעלקרע טינ רהיא ןעק רע ;12 צעד

8: {7141--17148 

 .רעטומ עכילקילגמוא יד .בקעי ,יקצערָאװד

 171451 .10 צעד ןּבעל"גילָאװ .עציקס

 / "דיי .ןַאמָאר ,רעצרעה עדנענערב .א ,רעניווד
 ן71461 .51 צעד--7 װָאנ טלעװ

 יוהל עּביל עכעלקילגמוא ַא ,8 ,יקסװַאלַאיזד
 'ר 443 םעלעכ טש"וא ,/ ןילָאװ .+עקסערָאמ

 ן7145--1141 ,22 .גנולייצרעד .רעטלַא

 ,(גנולײצרעד} סע זיא יװַא .ש ,לעסקייד
 1 .14 ,13 יַאמ ײרפ

 יהא ַא ןןעגנולייצ רע ד} .ּפיסָא ,וָאמיד

 .ןעּבעל ןופ ןױמוא ;10 ּבעפ ןּבעל"נ .ליּבָאמָאט

 רעטנוא ;5 צעד ,טײקכילּברעטשמוא 18 ּפַא גָאט

 :מערפ רעטנוא ;20 ּפַא לּבפ"נ ,90 ץרעמ .ןוז רעד

 .ףָאלש רעגיּבײא ;18 גױא גָאט .רעטסנעפ עד

 .לעטָאה ןיא ;14 װָאנ .טײקמַאזנײא }17 טקָא
 ּבעפ גָאט .עּביל צ'תמא ;? ינוי ןּבעל"נ ,22 ּפַא

 טְקָא .דײשּפָא 12 צעד .טנײרפ ַא ןעצַאשּפָא 8

 .דניירפ עדנילּב ;19 יַאמ .גילײה זיא טײּברַא ;כ

 יַארעג 47 װָאנ .המשנ עטוג ַא ג14 ּבעפ .טּפַאש
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 סײה 126 ינוי .לױמ סױרג ַא ;23 ּבעפ .טעװָעט

 .וירּב עגיטכיװ ;19 ּבעפ לּבפ'נ ,7 נַאי ,טולּב

 -רעטניוװ רעד ;9 װָאנ .טניװ רעד ;20 גױא גָאט

 םוצ געװ רעד ;18 צעד .דנַאלײא ינוק רעגיד

 .(עציקס} רעגײז קעװ רעד ;17 טּפעס .קילג

 ןּבעל"נ ,12 טּפעס גָאט .ץלַאז ;3 טּפעס לּבפ'נ

 ּפַא גָאט .(עקסערָאמוה} ןעגער-רעמוז ;22 טקָא

 -גַאט סָאד ;7 נַאי לּבט"וא .ןעגרָאז סעטַאט 11

 .נעמ-סדליַאשט ;9 טקָא גָאט .לעדײמ עגידנעצ

 לּבפ'נ ,21 נגַאי .טנײש הנבל יד ;9 יַאמ .ןעש

 =לל 11 ץרעמ ןּבעל"נ ,9 ץרעמ לּבט"וא ,9 ּפַא

 ןיא צּביל 120 צעד מירפ ,27 װָאנ גָאט .עּב

 150 יַאמ .געװ ןעשנעמ רעד ;6 ינוי גָאט .דנילּב

 ּבעפ .טײהײרט עזָאלצונ ;26 צעד .ןירעדרעמ ַא

 רעפטנע 120 ינוי .טסקענ 24 טּפעס ,ילצנ ;ֿב
 .ןעּבעל ןופ רעפטנע רעד 3 ילוי ,ווירּב ַא ףױא

 ינוי גָאט .ךײ טהערד דרע יד ;22 נַאי לּבפ"נ
 ןופ טנעמַאדנופ }24 טקָא .טײהנעגנַאגרַאפ 9

 רעײפ סָאד ;2 פא מירפ ,14 ץרעמ ,קילג
 .שנעמ רעטלַאק ַא {21 גױא גָאט .טולּב ןופ

 טְקָא ,דניק סָאד }4 טּפעס .ץַאק יד ;{6 ּפֵא

 מירפ ,17 צעד ןּבעל"נ ,10 צעד לּבפ"נ ,1

 .טײהקנַארק {51 צעד ָאידַאר"שרַאװ ,27 צצּד

 ,5 גױא גָאט .טעקָארק 118 ץרעמ ןּבעליג

 ילוי גָאט ,עקסערָאמוה ,טלעג יּבר ;3 טקָא מירפ

 ליּפש 29 טּפעס מָאמ"דָארג ,לגיּפש רעד 1

 ן7195--7150| .2 יַאמ גָאט .עּביל ןופ

 :ײצרעד} רעטסעװש צרעטלע ןַא ,8 ,ןיקניצ

 ן7199) .14 טש"ּברַא"רפ .סולש .4גנול

 װגנוי .לגױפ רעדנואװ רעד ,עמריא ,רעקורד

 .22--21 יז 8 ,ןלַאפעג ןּברָאק ַא 1
 ן7501--7300}

 -"שרַאװ .עלהשעמ ַא .רקש רענהעש רעד .ּב .ה

 7301 .24 צעד ָאידַאר

 .(גנולײצרעד} טולצ ,דוד ,םַאטשרעּבלַאה
 ;20 ,19 צעד מירפ .המקנ {23 ץרעמ טצ"פ

 {7205--7203 } .22 טּפעס שז"ד" .הֹּכוס יד

 :'ףיי .ךעל'השעמ .,{ינָאטַאנ} .מ ,ןרעּפלַאה
 .156 .(ךַאלהשעמ}} רוצהדּפ ;140 ָאיר לּבװ

 ן7207--720/

 .רעד .טײקגידײל רעד ןיא .ק האל ,ןַאמּפַאה

 ן7503) .17 ילוי גָאט ,גנולהעצ

 "יה ַא .ױרּפײגנוי רעגַארּכ יד ,ד .נ ,ןַאמּפָאה

 טײצ ,9 ,8 ילוי לּבט"די .גנולהעצרע עשירָאטס

 ַא) שרוי רענעסוטשרַאפ רעד {30 ,29 ילִיי ליװ

 ןופ ןַאמָאר רעדנענַאּפש רעטנַאסערעטניא רעטסכעה

 יַאמ לּבט"דיי .(ןעּבעל ןעשידיא ןעגידריווקרעמ ַא
14 {7209--7510 

 וו גנוי א

 'ז 6 ,טנַײװעג טָאה דניק ַא ;9--2 *ז 12--11
 ן7215--72111 08

 .ָאש עקידנגרָאמירפ ַא .ד ,ןײטשפַאה

 ןופ טנעמגַארפ) טָארקנַאּב .ש ,קישטנַארַאה

 ן72131 .(לּבט"א) לּבוי"טיל .("ּפמוז, ןַאמָאר

 .רוטַאינימ .רעטכצלעג ןייז .יאול ,יװַאקרַאה

 ,28 ץרעמ יירפ .(דליּב ַא} יײנש ;1 רעמַאה
 ן7515--7914)

 ,לטיג ,םולּבײה
 ,28 ינוי גָאט

 .גנולהעצרע .גנוכַאװרע יד

 ן7216)

 ןוא ןעגנולייצרעד} .יבצ ,ןַאקשריה

 ,4 ,9 ,2 קוצ .גנַאהרָאפ ן'רעטנוא |רע דליּב

 ןוא יסָאדרעטניט ;3 טּפעס גָאט .רעדניז }60 ,

 צעד .צזיקרַאמ יד עזיל 12 גױא .הסנרּפ ןייז

 ;10 צעד ןֿבעל"נ .ןורא ןשרעדניק ַא ךָאנ 9

 =ַאּב ןיא , עירעס רעד ןופ .עשרָאטַאקָאװָארּפ יד

 ,עּבָארעדרַאג ,עקרעמש ;30 גױא גָאט ."ןעניג

 .8 7 ,6 ,5 ,4 צצד .רעכילקילג רעד
 ן7233--79ג71

 =רעל תוצולח ירד יד .רודגיבא ,יריאמה
 |7224) .586--52כ טעּברַא/אע .4גנולַײצ

 .נענַאּפש טסכעה ַא .תידוהי עשידלעה יד
 ןופ ןעּבעל ןעשיּבַארַאשידיא ןופ ןַאמָאר רעד

 .ילגנע םעד סױא) לארשי ץרא רעגיטציא רעד

 .18 נַאי נָאל טײצ .ךשמה .(ץישפיל דוד ןעש
 שי

 .(דליּב ַא} *םייה ַא קניײּב'כ, ,א ,ןַאמרעטפעה

 ן72361 .1 ּפַא שז'ָאמ

 551 .איבנה והילא ןתוישצ מ} ,ריאמ ,ץרעה

 ן2 ּפַא טַאלּבגָאט רעסעילַאּפ ,20 ץרעמ ןּבעל

 ןּבעל"דַאר .תוציקּת רַאפ ןערָאװעג ןעקנורטרעד

 ן7229--27211 .19 .םירדס ליװצ 7

 רק"גוי .(תונורכז-דנעגוי} עדייז ןיימ .ג ,יררה

 {?2591 ,14--12 ײז 1
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 ןּבעל"ילָאװ ,רעדליּב רענילהָאװ ,ש- ,םלש=רה

6,83, 

 תיּב תוכלמ ןופ גנוטער עכילרעדנואוו יד
 דעש גצװ"וא .4גנולהעצרע עשירָאטסיה} דוד

 ן7932} ,1 גַאז

 .ענעלאפעג ךַאלטצעלּב,;, .9פ ,דלַאוז

 ;17 טקָא .עקמױלש ;3 טּפעס עסערּפ .ַאלעדַא

 .21 װָאנ .ןישטיור ;7 וװָאנ .גרעּבצרַאװֿפ
 ז7286--12331

 װָאנ מירפ .ַאקנינַאי .םהרבא ,טַאטשפלָאװ
 ן757| 6

 :רעד}  ןַאשזרעטַאק למיז; .ד ,ןײטשנעקלָאװ
 7285 ,12--7 יז 3 טלעװ"ר .(ננולײצ

 7391 .6549 עז --

 .(השצז-סקלָאפ} הלפּת סיעטָאמ .א ,גוצרעסַאוו

 ן72401 .11 טקָא לּבט"דיי

 געט עשירולטעּפ יד ןופ .בקעי ,ןַאמסקַאװ

 ן7941} ,4 ינוי ןּבעל"נילָאװ .(השעמ צתמא ןַאל

 *עּב יב רעלעק ןיא .רזוע ,יקסװַאשרַאװ

 רעשיאיבנ ַא {28--20 */ יװצר"טיל .סַאּב עלער

 .('טײצ טינש, ןַאמָאר ןופ לטיּכַאק ַא) למיה
 טלצװ"ר .טַײז רעד ןופ {91--00 יז 92 לּב"טיל

 יז 8--7 ,53--95 יז 0--5 ,20--18 ז 4

 .'טַײצ טינש, ךוּב ןופ טנעמגַארּפ ;479--3
 ן7245--79491 ,124 לּב"טיל

 6 פָאה'וא ,ײרעטסײמ רעד ןיא ,חנ ,לַאטיװ

 ַא {12--9 יז 8 .זיירק-ףושּכ ןיא ;19--14

 לּבװ'דײי .(עציקס}  ַאיראמ ַאטנַאס ןיא עצנש
 7345--7461 .149 ָאיר

 .דומלּת ןוא שרדמ ןופ לרעּפ .באז ,רענייוו

 .עק .גױא עכילשנעמ סָאד ,,,ןופ ןּבעגעגרעּביא

 יי ,28 יַאמ דָא"דענ

 לּבפ"נג ,1 גױא שז'ָאמ .ןעגױא .ז ,רעּפניײװ

 וָאנ שז"ָאמ .עלהוש רעשידיא ַא ןיא ;27 גױא

 =ירג }17 גױא .(עציקס} ױרפ רעײַא טסירג 7

 יי ;14 טקָא .הוצמ רֹּב ס'ירעה 129 גױא ,עציפ

 ;12--7 יז 3 פױא .עירעילָאכ {21 צעד .דנעג

 ;20 ילוי שז"ָאמ ,(גנולהעצרע} טײלסדנַאל
 ן7255-7950 .2/ טּפעס ,תוּכוס ףױא טסַאג ו2

 .ַאַּפש טסכעה .הלּכ עגידניז יד .ג ,ןייטשנייוו

 ןיא ןעּבעל ןעשידיא םַעֹצ ןופ ןַאמָאר רעדנענ

 --משמה| .91 צע7--20 װָאנ גָאט ,עקירעמַא
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 טַײצ ,לַארָאמ ַא ןָא ךעל'השעמ .י ,ןיײטשניײװ

 ן79601 ,20 טְקָא לי

 .ָאר רעײנ) רעטכעט ענהעש יד .א ,גרעּבסיײװ

 גָאט .(עקירעמַא ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןופ ןַאמ
 קא ,24 טּפעס--9 ּפַא
 -יַשק גנוצָארּפש עטשרע יד .י .ד ,גרעּבסיײװ
 עי .(תוּכוס) לּבטוי"נימ .4,גנולהעצ
 ןטגיװ"נ ,(.גנולייצרעד} םַאזנייא "4 ,ןַאמסיײװ

 ,9 .ןּבעל ןטרָאקסקע םנופ ;10--6 יז 9
 ז7564--7563)

 יָאנְ} דוס א טגנערּבעג .2 ,גרעּבנעסיײװו

 ןיפ עטכישעג יד ;9--5ֿ 'ז } ּפָאה"וא .(עלעװ
 .(גנוליײצרעד} ...סָאד טשינ ;10--8 'ז 4 .תור

 רעד, קרעװ םעד ןופ) טנעמגַארּפ ;15--9 'ז 0
 |7468--7265| .22--7 יז 7 .("גנַאגרעּביא

 רעד זופ ."רעקיליוװיירפ:קירעינַײא, .8 ,רעניוו
 טלעװ"ר ."גנַאגרעטנוא סקעלַאפ עילע, גנולייצרעד
 1 ,53--46 יז 0
 ,2 ילוי ןּבעל'ג .ךײס םייּב ,ח ,יקצָאסיװ

 ן7970}

 .(עציקס}} רוסמ עקטָאי .םהרבא ,ַאקרָאװעװ

 .גנוטײצ רעד ;{3--5 'ז 15--12 לּבװ'צָאלװ
 10 יז 8--7 גימ ןרעטש  .ילָאטּכַאנ רעפיוקרַאפ
 ןד279--7711 5161

 ןתוישעמ צשידיסח} .ֹוװ ;עקרָאיװעװ
 .ידצמח רעד ;4 ילוי װרָאפ .ירדנ לֹּכ טָאטשנָא

 שאר רעכילהערפ ַא ;93 ּפַא לּב"זירַאּפ .רדס רעק

 רעטסנהעש רעד ;10 טקָא װרָשפ ,3 טּפעס .הנשו

 ן7276--1218} ,10 טּפעס .רדס

 לטכיל ַא ןופ ןייש םייּב .לרעּב ,יקסנילּברעװ

 {7577} .60 קצוװ"גוי ,(לדליּב ַא)

 לּבט'די .קילג ןײז ןןציקס} .ג ,רעּברעװ

 ןוקיּת ,וצ ;11 יגוי .קערש ןופ טכַאנַא ן5 טּפעס

 ן7220--72781 ,29 טּפעס ."הּבר-אנעשוה ליל

 .8--1 'ז 2 װגנוי .ׁשַארוּפַאק .ס ,עטירעוו
72511 

 ןַאמָאר .טולּב ןופ הללק יד .בקעי ,לַאטנענַאז
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 .10 טקָא--11 ינוי לּבט"ָאל .ןעצעל רשּודָאל ןופ
 ן7359)

 ןופ עטכישעג עדנערהיר ַא "סעקינדַאלקַאזח יד

 .נעשט ,(גנוצעזטרָטפ} ןערהָאי?המחלמ עטצעל יד
 {73521 .84 ,39 גנוטַײצ רעװָאכָאטס

 .ַאּב .רענטרעג רעשילמיה רעד .םירמ ,ןידורַאז
 .שילגנע ןֹוּכ טעּברַא

0-58. 

 .ליּב ןוא ןעשנעמ .ֹוהיעשי דוד ,שֹוּברעּבליז
 ;12 'װָאנ לּבט"די .ןהצזעג ּבָאה ךיא סָאװ רעד
 .51 צעד ָאידַאר'שּרַאװ .לעּבײװ ַא טימ השעמ ַא

 .(גנולהעצרע} טלהעצרעד רע ;{1927--ךשמהַו

 -רע} ס'ןזח םעד הרש 4129--123 */ 9 קוצ
 {7355--7288) .380--376 יז 7 .(גנולהעצ

 ןז259} ,11 ינוי טצ"פ .עינוד .ב ,ןַאֿפרעּבליז

 ן7554}

 .4--2 יז 3 װגנוי .עקנַאכ ,ר ,ןַאּפרעּבליז

: ?799 

 .טױָאּפעד ,םירמ ,רעגניז
 ,14 נַאי .ןאּבליד זעיר רעד

 = = ,רקנביז

 }1 ינוי דָא"דענעק
 ן7299--72911

 --4 'ז יװער"טיל .הבישּת
|7598} 

 .(שידיסח} הניּב ןוצ תמא .בקעי ,רעּכיז

 לארשי ץרא ןײק געװ רעד 130 םעלעכ טשיוא

 :לעװ 22 טּפעס דײײדַאנַאק .(השעמ סקלָאפל

 לּבװ"דַאנַאק .ןטלַאטשעג עשימײה יד ןופ .שיװ

 =םָא ןופ הנּכס יד ;4 .דליּב-גנומיטש ...עטצעל 7

 רעד ;3 טּפעס דיײײדַאנַאק .(שידיסח} ךיז ןערַאנ

 ."דענעק .(השעמ עשידיסח ַא)} וָאסָאק ןוּכ יּבר

 .9 בגַאי .שטיטידזא ןופ טחוש רעד 1 גַאי דָא

 ן7300--7-941

 לּבװ'זעמ .טנעמגַארפ ...?ַאירָאטקיװ, .י ,יאּכז

 ,19 .(גנולײצרעד} ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ;ו6
 ן7509--74011 .1

 לשמ .רעגולק רעד .ברה .היעשי ,קינטָאלז

 *עּבייא ןנהוי 'ר ױזַא יװ עדנעגעל סקלָאפ אל

 ןיא טּסּפױּפ םַעד טגעיזעּב ,לשמ ַא טימ טָאה ץיש

 ן756| .7 ץרעמ דַא"דענעק .(םיור

 .ךעלהשעמ עשילַאטנעירָא ;יװצ .ג ,ץיװַאקילעז

 ן75031 .13 גױא לּבטײַאל ,9 ילוי לּבט"דיי

 ןוא עשידיסח}  .ףסֹוי ,שטיװָאקלעז

 ײז 9 לַאנרושז-רעדניק

 טּפעס לּבפ"נ ."ירדג לצ, ןתוישצ מ.סקלָאפ

 יד ךוז ;3 צעד .טהעטש רודיס ןיא יװ 7
 =הלּכ יד ;4 ינוי ,ליבנז 'ר ;5 טּפעס .הֹּבותֹּכ

 טצ"פ .קַאװטיל רעד ;17 ,18 נַאי .ךעלשטעל
 ן7310--7305) .12 ּבעּכ

 טימ רעגריּב ןופ השעמ יד .צ .ש ,רעצעז

 *"ָאמ .רעװעלסַארּב ןמחנ יּבר ןוכ .ןַאמירָא םעד

 ן7511} .26 ,10 ,12 ,5 טפעס שז

 ַאֹל יװילדעװַארּפס לריאמ *ר ,מ ,ל-שז

 31 .} ּפַא מירפ .(עלהשעמ עשידיסח

 ריפנײרַאק גנואעז יד .י .מ ,שטיװַאמיַאח

 ("*טלעװ רעד ןופ דלָאג סָאד, גנולײצרע רעד וצ

 17515) .ןַו ּפַא יירפ .(,גנולייצרעדל

 ןופ ןַאמָאר .דנח ןופ געװ רעד .ּפ ,ןינַאה

 *הָאי עטצעל יד רַאפ אשרַאװ ןיא ןעּבעל ןעשידוי

 ןיא ךשמה} .31 צעד---29 גױא סקע"שרַאװ .ןער

 ן7514) ן1927 סעּרּפסקע רעזנוא

 .ןיסנ ַא || עגנולייצרעד} ,ל ,דיסח
 .רעלעיּפש.ןעטרָאק ַא {/ יַאמ דעש גצװ"וא
 ן7516--78151 .19 צעד טשזיָאמ

 .(עציקס} רעדנילב רעד .השֹמ ,ןישטלַאט

 |73171 .15 ילוי שז"דײ ,9 ילוי טלעװידיי

 ןרַאמעמ} םולח ןיא עּביל .ח ,שטַאמלָאט
 טכַאנרַאפ ;3 לּבװ"דַאנַאק .{רוחּב ןטלַא ןַא ןופ

 ן7819--7515} ,1 טקָא דײידַאנַאק .(דליב ַאל

 ן7594--73901 230 עז ,ל ,לעּפַאט

 ,ןעטַאקָאװדַא ןסעקסערָאמוה} .רעלעקנוט

 ;{צילוי לּבּכ"נ .דנַא .א ןערָאסעּפָארּפ ,םירױטקָאד

 .רעדרעמטסּבלעז רעד ;9 ּפַא מירפ .טנײרפ עטוג

 .ןרָאּכ ןייא ןיא טלַאה סָאװ דיי ַא ;0 צעד מָאמ

 מָאמ .(ןעכירטש עטכײל'} ּזדָאל ;2 ּפַא גָאט'ליװ

 .8 יַאמ װרָאפ .קילג עטרעטשוצ סָאד ;13 צעד
7356--7331 

 ינָא) ןּבעל סָאד טגנױ סע ןעװ .השמ ,שטייט

 ךוּב ןופ 13 גױא עסערּפ .(רעדיל:טסּברַאה טָאטש

 .14 טּפעס רּבַאיטקַא ,"קנעדעג ךיא סָאװ,
73511--7339} 

 .(גנולהעצרע} עלצטש יד .ג ,יקסװָאקמיט -
 .11 ינוי שז'דַײ ,2 ינוי טלעװ"דינ

 ,ףסוי ,םיוּבנענעט

7331 

 י"פל ןינָאַיּפש יד ,ר"ד
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 , (טצרַא-רעטילימ ןעשיכיירטסע ןַא ןופ ןעגנורעניא
 ן7554| 6 סוצ

 ריּביס ןיא תועוּבש ַא .א ,טסישטַאּבורט

 7531 .83 טרָאװ .(היהש השצמק

 ןופ דליּב ַא) ס'דוד ירד יד .לאינד ,ינרַאשט
 גױא גָאט .(דנַאלסור ןיא ןעּבעל ןעשידיא םעײג

 1 ןַאּפש ןיא .4ןרַאומעמ} קינָארכ החּפשמ ?7

 ןטקידנערַאפ טינ} .89--72 'ז 2 ,34--02 יז
78361--7387| 

 ןופל ?םירוּפ ירחא, .לֹואש ,יקסווַאכינרעשט
 קלָאפ ,28 ּבעפ טנײה .4.תונורכז:רעדניק עניײמ

 .סעדָא ןיא -ןטסידנַאּבַארטנָאק; יד 123 ּבעפ

 .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעטנעהָאנ רעד ןופ תונורכז
 |7889--13831 0 יבוי טנַײה

 9 רַעמַאה .גנולײצרעד .טײקדמערפ .,מ ,ןילּבַאי
* 2--6, {7510| 

 רעניה ןופ ?גינעק, רעד .ּביל ,שטיװָאנכַאי
 :ןטעװָאס ןיא ןּבעל רערעדנַאװרעּביא ןשידיא ןופק

 {7531) .2} טקָא ײרפ .{(דנַאּברַאפ

 'ז 9 װגנוי .טסיגוימָאק עקרַא .לדוי ,עּפָאי

 ---1 יז 10--9 נימ ןרעטש .ןערּב ןיא געט 160--2

 .(גנולײצרעד רערעסערג ַא ןופק רעטומ ַא 7

 |7534--7342} .53--29 יז 4 טלעװ"ר

 ייּפש ןיא |ןעגנולייצרע ד| ,יכדרמ ;,עפָאי

 ;26 יַאמ .רעלטעּב רעד 3 װוָאנ מירפ .,לָאט

 7547 --1539| ,14 ,13 טקַא .תונורסח

 .דליב .ןערױאושצגוצ .'בוט ,שטיװַאּבוקַאי

 עשידיסח} הגשה ס'דוי םעד ;6--5 'ז 1 רק"גוי
 ןרעטלע ;4--8 יז 2 ןידנעּב לּבװ"דיי .(השעמ
 עוו א ,12 .(דליּב ַא} רעדניק ןוא
 לצּב ןונמא יּבר ,?עלעטָאמל .ב ,שטיװַאּבוקַאי

 ן73511

 סקע*שרַאװ .4דליּב ַאְל טכיל-רוּפּכ.םוי ,לעדוי

 ן7892| ,17 טּפעט

 ןוא ןפגנולייצרצד| .י ...ןַאטגנוװװ

 לא ;17 ינוי שז'ָאמ .לעכיש ַא ףױא ||ציק ס

 :ָאס ַא ײּב ;20 טקָא .ןײלַא ;16 יַאמ .טולּב ןעג

 גױא .יײרד ;3 טקָא .רעכיּב ;13 טקָא ,לַאּב יטייס

 .טגעױעג טָאה םי רעד ;20 ילי .גָאט א 6

 .טַײצלָא .ַא ן28 ּפַא .טכור ןעּבעל סָאד ;22 יַאמ

 יידרעייפ רעד ;14 ילוי .טגיטעּפשרַאפ ;30 גױא

 ;24 ינוי .ןעלמיה ענרעּפוק ;12 ּפַא .ןעכיײצ רעג
 יַאמ .ןעּבעל ליטש ;14 צעד .'םלעהליוו רעזייק,
 ן7507--7353| : .0

 :ָאר .עקירעמַא ןיק ,ןָאימעס ,שטיוועקשוי

 איד .6 ָאנ גָאט ,ןַאמ

 טולּב שידוי * *

 26 װָאנ מָאמ ,(טָאטש
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 יַאּפש ַא} לוּבמַאטס ןופ ןיגינעק עשידיי יד
 ַא ןופ ןּבעל םנופ גנולייצרע עשירָאטסיה עדנענ
 טײצ .(םערַאה סנַאטלוס ןיא רעטכָאט רעשידיי

 ן7370} .0 גױא ליװ

 רעסױרג רעד ןופ ןַאמָארק

 --ךשמה| .31 צעד
78691} 

 : ,טױרּב עשזײדַא |} עגנולייצ רצד| ,ז"הנּכי

 טקָא גָאט"ליװ .בנג-דרעפ--עשזוי ;15 גױא יײרפ

 ןיימ ןופ תונורכז} ןַאמעינ ןפַא ענליהָאמ 2

 רעד ןוכ ;25 ,27 טקָא ירפ .(לטעטשסטרוּבעג

 יז 11 קוצ .סײהנעגנַאגרַאפ רעגינָאגנַאל טינ

043--0234; 

 ,9 ,4 װָאנ .טיורּב ךעלּבעל

 יײװצ ;/ צעד מירפ .ןרערט ייוװצ

 ן7376-13711

 רוק"דַײ .ךילשּת וצ רעטסעינד םייּב .י ,ןיוועי
 ן7377| 7 טקָא

 ןעשינעגעגַאּב ײװצ .יקנעי רעד לארשי

 ן7575} .0 ילוי לּבט"די .?צציקסל

 .רע עשידיסח ַא} ןעטלעװ ײװצ .יבצ ,ןהּכ

 |7579| .20 ץרעמ לּבט"דײ .(גנולהעצ

 |ןךעל השע מרע דניק} .רעװַאּפ רעװַאכ

 ,28 טקָא ײרפ .,עלעדניה סָאד ןוא רעלדָא רעד

 .ןגרָאמירפ ןטױר ןוכ רעדלעװ יד ןיא ;27 6

 ןגױא עקידנכַאװ יד טימ לגניא רעד ;12 ּפַא

 ַא לָאמַא זיא סָאװ ןַאמירָא רעד ;21 ,20 טּפעס

 ןפ טקָא .גנַאזעג ַא 117 ּפַא .ןעװעג רעדיײנש

 'עג טכַארטעגסױא ןענײז סע ױזַא יװ השעמ ַא

 טימ השעמ ַא 129 יַאמ .'ןרענָאיּפ , יד ןרָאװ

 .עלעגימ עלעגיצ ;3 װָאנ .רעדניק עקיטעמוא

 0 טקָא ײרּפ ,לקניװ רעדניק ;12 טקָא טרָאװ"דיי

 .19 טְקָצ .לַארטש ןענוז רעד ןוא עלעדנייש
 ן7359- 78 0|

 .7 ףמַאק .גנולײצרעד .המקג ,ל ,ָאקונַאכ
 ן73901
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 .(גנולהעצרע } עטלעּפוטשעג יד ,קחצי ,ןשֹזיַּב

 א .8 טּפעס שז"יי

 ןופ דליּב ַא} בר רעטלַא רעד ,םוחנ ,שטיניכ

 178921 ,27 ינוי לּבט"דיי .(עניַארקוא

 :ערעטניא ,ןעדיא ןעשיװצ רענײגיצ .םולש ,ל
 -על רענַאקירעמַא-ןעשילוּפ ןופ ןַאמָאר רעטנַאס
 |1927--ךשמה| 51 צעד--5 צעד רוק"די .ןעּב

}7393( 

 :העצרעל דנײרפ דלַאװ רעד .מ ,קינּבעזַאל -
 17593} .12 טּפעס טלעװ"די .4גנול

 ןןעגנולייצרעד| .רַאזַאל ,לעּפפַאל
 ---10 רעדעפ .,זגורּב 120 ,22 יַאמ יירפ .רעלטעּב
 .(ןטנעמגַארפ} רעטכעװ רעד ;42--453 ' 1

 יירפ .רזּממ ַא ;18 ףמַאק .ךַאלדיײמ ;10 גױא יירפ
 |7599--7399| .31 צעד

 =ירג, רעד ןוא ?רענַאקירעמַא , רעד .ה ,גנַאל

 רעשידיא ַא ןופ ןהיז ײװצ ןופ עטכישעג ַא ."רענ

 ן7400} .8 טּפעס װרָאּפ .ַאקירעמַא ןיא החּפשמ

 רענָאיּפ .גָאט-רעמוז םענײש ַא ןיצ .ס ,ןַאדנַאל
 ן74011 .11--9 ז 9

 ןואג רענליװ םעד ןעגעװ .לאומש ,ןָאדנַאל
 ן30.|7103 טּפעס טלעװ"דַײ .((ךעלהשעמ תוּכוסל

 רעד ןןע גנולייצרצ ד| .ןבואר ,גיוװדול

 :על רענַאקירעמַא ןופ .סנעראל ינאשזד ןופ טױט

 .ןעּבעל ןופ רעטנָאלּפ ןיא ;26 ילוי גָאט .ןעּב
 ן7404--7403) .13 טּכעּס

 --39 יז 3 טלעוװ"ר .טכַאנ ַא רעּביא .נ ,עירול
 . ַא ןוא ּפָאצ ןעױרג ַא ,טױרק לפעק ַא ןגעװ 4

 יז 7 רענָאיּפ .(עלעסיַאמ ַאל רעגניפ ןטסדנימ
 יז 2--1 טלעװ"ר .שנעמ.רָאטוכ רעד ן6--2

 נב רענָאיּפ .ןעמױק ַא טימ עסיַאמ ַא ;22--43

 .טלײצרעד לֹודַאר ;0--9 'ז 1 .ףלָאװ-ץירָאּפ

 ,געט ערענָאיצולָאװער ;47--5 '*ז 9 טלעװ"ר

 ן7411--7365ְ| .8--2 יז 8 רעמַאה .רעדליּב

}7315{ *0946 -- 

 יה ןוא ןעגנולייצרצד} .לֹחר ,אירול
 ףױא ;10 ּבעּפ שז"ָאמ .גרָאּב ףױא |ס ע ק ס ערָאמ

 .רעפיוקרַאפ ףייז רעטלַא רעד ;12 נַאי .רעטלצ רעד

 -ענּפָא ןעמוקעג ;26 ץרעמ} ןקילג ענעדלָאג ,29 גיוא

 ,(.דליב ַא) ביבא-לּת ןיא רעטניוו ;18 ּפַא .סורגַָא ןעמ

 7 ּבעפ .הלֹּכ 8 סרעװ לעצדײמ ַא ןעװ }260 ּפַא

 .עלעדײמ עגירהָאי ןהעצכעז ַא .

 ןײט שטינ 122 ילוי לּבפ"נ ,2/ ינוי .םעטָא-םִי

 לּבט"ַאפ ,2 ילוי .רעַײפ ;11 ּפַא שז"ָאמ .תחדק

 ;14 ּבעפ שז"ָאמ .איבנה והילא ןויסנַּפ 180 גױא

 ,21 טּפעס .(ןעכירטש) קלָאפ ןופ לוק סָאד
74181- 7424 

 ןוא ןעגנולייצרצד| ,ש ,טרעּפמַאיל
 ;19 ץרעמ ןּבעל"נ .רבק סריבג םייּב || צי ק ס

 ינוי ..,עטעשזדנָאלּברַאפ ַא {3 טּפעס .עגידגניז יד

 / 99 נגַאי .(טנעמגַארפ} .רעלדיפ רעד 1
 )7435--498זן 

 ןסעקסערָאמוה ןוא ןציקס} .ז ,ןיּביל
 רהיא ;29 ילוי ורָאפ .רעכיּב עטגרָאּבעגסױא

 .עגרעסױא'נַא }7 גױא .סערד עײנ ס'רעטסעווש

 .ײלג רשפא ;10 ץרעמ לּבפ"נ .עּביל עכילנהעוו

 םעד יײּב ;6 ּבעפ ּװרָאפ .ןײלַא ןַײז יװ רעכ

 רענײטש יד ײּב ;2 װָאנ לּבפ"נ .טעּב ס'נעקנַארק

 עטסערג יד {20 יַאמ רָאפ .ןעּבילּבעג רע זיא

 }28 טְקָא .טצנַאטעג טָאה ױ 122 װָאנ ,הגאד

 םעד ;3 ילוי

 טימ ןַאמ רעגנוי רעד ;8 יַאמ .טוס רעײנ סעטַאט

 עכלעװ לעדײמ יד ;16 נַאי .,תונורסח יײװצ יד

 .לרוּחּב ןַײז ןוא רעקעּב ןײמ 120 יַאמ .טינ טיײרש

 .*עּבַאשז, יד ןוא םותי רעד עלעדנעמ }29 ילוי

 .תומשנ ערעײז ןעכוז עכלעוו ןעשטנעמ ;15 ּבעפ

 ןַא ;20 ּבעפ .לעדַײמ ַא ןופ המקנ יד ;14 נַאי

 טימ גנוריסַאּכ ַא 120 ינוי .רעלטעּב טימ גנורהַאּכרע

 =עג ןעטגַאלּפעג ַא טימ יורפ ַא ;4 וָאנ .ן'הנח

 ,9 טקָא .הרושּב עכילהערפ יד ן93 נגַאי .ןעסיוו
 ן7445--74591

 6 רענָאיּפ ."װָאטעװָאס טסַאלװ ַאז, .מ ,סעּביל
 ן74491 ,10--8 ײז

 8) עּביל ןופ ןיטעג יד ,עמײל .י ,ןישוויל

 ן7400| .5 טּפעס מירפ .(עדנעגעל עשיװטיל

 צשידיי, .(טטיװרוה .ש} .א ,ןיווטיל
 .ענעג יד רּתסא ;| נַאי גָאט"ליװ ."תו מש נ

 ןופ געט עטצעל יד -- ן9 ּבעפ לּבפ'נ .עשלַאר

 ,(תּוּכוס) לּבטוי'נימ .הלגע:לעּב ןעגיטנַײה םעד

 ן7458--74811

 יד .(רַאזַאל רָאדױיא} .א .י ,שטיװַארעזיײל
 ,3 ,92 גיוא מירפ .(דליּב טל שיגעקישנָא
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 ,טכַאנ ערעטסניפ ַא ןיא , .ש ,ןייטשנעטכיל

 1 ל



 7455 ,9--2 *ז 18 לּבװ"צָאלװ .גנוליײצרער

 יז 4 ךוּב"וא .םוּבלַא ןיא טַאלּב ַא .ש ,וועיל

 'ז 5 .,4 ןוא 12 ןשיװצ דָאזיּפע ;251--0
 ן7497--74561 262,067

 ןיא ןןעגנולייצ רצד} .באז ,רעקסּפיל
 3 רַאװ טש"ּברַא"די ..טכַאנ עגידנעגער ַא

 "די ...טלעטעּבעג ;11 צעד דוי ...ךחרכ:לעּב

 װָאנ דזי .הבושּת ןופ חוּכ רעד ;3 רַאװ טשיּברַא

 .8 רַאװ טש"ּברַא"דיי ...לזמ ;10 ,2
7451--7469 

 ןַאמָאר .תידוהי עשידלעה יד .דוד ,ץישפיל
 "ץרא ןקיטנײה ןיא ןצבעל ןשיּבַארַא-שידיא ןופ
 יד ;2 ילוי לּבט"די ,17 נַאי מירפ .לארשי

 ילוי מירפ ,} נַאי ,ןַאמָאר .רענײגיצ עשידיא

 ןשידיא ןופ ןַאמָאר .קנופ רעשידיא רעד ;?

 רערַאּברעדנָאז ַא .טרעּברעה רעס ;12 ּפַא .ןּבעל

 -דיא רעד ןופ ןעּבערטש ןוא ןעּבעל ןופ ןַאמָאר

 .ַאקירפַא ןוא דנַאלגנע ןיא עיטַארקָאטסירַא רעש

 |7460--74621 .30 צעד--24 טקָא לּבט"דיי

 לּבװ"דַאנַאק .לגעטש לָאמש ַא ףױא .ק .ז ,קיל
 ן7467} 59

 השעמ רעשזיװסעינ ַא ,וקנַאכָאק עינַאּפ .ן--ל
 ידַאר סוּכוד ןטימ טרעדנוהרָאי ןט418 ןופ היהש

 טײצ .עדנַאװעל .ל טױל) טעּברַאַאּב יירפ .ליוויז

 7365 ן1997--ךשמה| .31 צעד--17 צעד ליװ

 *ױנ ךח ןּבַאה ךצלגניא יװַא יװ .עּבַא ,ווצל
 רענָאיּפ .ןטײװצ םעד יַאלָאקינ טימ ןעװעג םעק
 .9--85 'ז 5 .עיצולָאװער רעד ןיא רעדניק 0

 - ןק70-7409|

 .העצרע עשידיסח} םירדס ײװצ .ּבײל ,וועל
 יה .191 דניײרפ ןעילימַאפ ,4גנול

 תונורכז) ןיּבר םייּב--ירדנ לּכ .קַאשז ,יוועל

 ןק3751 .17 טּפצס מָאמ .(ןערהָאי רעדניק יד ןופ

 ַא .הכרבל ונורכז "האור, רעד .ּבײל ,יוועל
 7473 ,1 נַאי ?לּבפ"נ .השעמ עשידיסח

 הקדצ לעּב רעד עלעשרעה ,לאקזחי ,טיוועל
 ן7474) .28 יַאמ לּבט'דײ ,(עלהשעמ סקלָאפ ַאל

 ןײמ ||עגגוולייצרע ד| .ַאננַא ,ןיוועל
 --19 יז 6--9 רעמַא"ד .ןעמוקעג זיא רעדורּב

 {7176--7419} ,9 ,ָאטנעמרָאט רעטשרע רעד 8

 עכילטע ןיא |ןעגנולייצרעד|  ,ןיוועל

 װָאנ ,לעדײמ יד ;7 ץרעמ װרָאפ .םורַא רהָאי

 טגרָאזרַאפ טרָאּפ טָאה רע ;21 ץרעמ .רזממ 0

 טַײצ עטסגרע יד ;11 ילוי .דניק ןוא ּבײװ ןייז
 ="נימ .רעט'םס'רעפ רעד ;4 צעד .ןעּבעל רהיא ןיא

 ן745--74771 .(תוּכוס) לּבטוי

 -רדס ּרעטשרע רעד וצ טסַאג ַא .םייה ,ןיוועל

 =9ל רעד ;20 ץרעמ מירפ .4גנולייצרעד)} טכַאנ

 ףרַאפ ַא ןופל ּפָאק ַא ןָא טנעמונָאמ רערַאדנעג
 ר ,27 גױא לַײװ טײצ .(סקנּפ ןקיטײצ

|7454--74551 

 .(השעמ ַאל ןויסג ס'בר םעד .מ ,יקציוועל
 ן7455} .10 װָאנ שז"די ,21 טקָא טלעװ"דיי

 ןןע גנולייצרעד} .ַאטרעּב ,קושטלעל
 129 גױא .דניז ;20 ילוי גָאט ,לַאפוצ ַא ךרוד

 ן7455-74560 .,27 צעד ,ןיװעג טקיטשרַאפ ַא

 ןל91 .0 קעװ"גוי .רבח ןַײמ ,ט--י--8מ

 ן7390) ,13 ילוי יירפ .ןציקס ענַײלק .ּב ,רעזָאמ

 8 ןיא,|ןעגנולייצרעד} ,ףסֹוי ,סילכַאמ

 .ןעגיל רעד 150 טּפעס גָאט ."עלעּביטש ןיילק

 |7393--7491) ,15 צעד .לרַאק ;31 גיוא

 רָאטזָאּפמָאק ַא רעֶדָא רחוס ַא ,י ,וָאנילַאמ
 ן7494) ,7 ילוי קלָאפ .(עקסערָאמוה}

 .ױא .וויטקעדעד רעשידײ רעד .םייח ,ץילַאמ

 .לצה ַא ןופ ןַאמָאר רעדנענַאּפש ךעלנייוועגרעס
 .נוריסַאּפ עלענָאיצַאסנעס טימ לופ ,ףמַאק ןשיד

 ."וװַא .ןדיײרפ ןוא ןדַײל ,סעגירטניא ,סעּביל ,ןעג

 ,ירּפ יד ;{1997---ךשמה| .91 צעד---29 װָאנ רוק

 יניא רהעז) עּבעיל ןוא גנַאזעג רעדָא ,ענָאדַאמ

 ,5 גַאי גָאל טײצ .ךשמה .(ןַאמָאר רעטנַאסערעט
 ן7496--7495|

 =ײצ צטלַא ןופ ךעל'השעמ .כ ,ץיוװָאסַאנַאמ

 ן74971 .12 ּבעפ לּבט"די .ןעט

 .(גנוליצרעד'} הנותח ַא .דֹוד ,שטיװעינַאמ

 1 .19 טקָא יירפ ,סולש

 -"דַײ .(דליּב} רעשימייה ַא ,לאוי ,םױּבטסַאמ

 ;4 גַאי מָאמ .(עציקס} םיצולח ;17 גױא טלעװ

 גױא טנייה .ןעלױּפ ןיא גרעּב רעּביא ריצַאּפש ַא
7, 74991--7501 

 *נָא) טשרָאד ,ןטָאש ,סקַאװנָא ,א ,ןָאגַאקַאמ



 טלצל'ר

(7505} 

 .שץןטּכירטפ ןופ ןקיררגײמ-עזיר 8

 ,90--3 יז 8

 הנותח עטגײלעגּפָא יד .ןעהטיינ ,רעלקַאמ

 .(עקירעמַא ןיא ןעּבַײל ןעשידיא םעד ןופ ןַאמָארָל

 1 .30 ץרעמ װרָאפ

 טפעס עסערּפ .ןוז ןוא גרַאּב .א ,ןילָאגרַאמ
 ןופ טכַאנ ַא ;26 טּפעס .ץַאלַאּפ סעּבָאּב ןיימ 9

 .(?טסילַאדנַאקס רעד , לײט ןטײװצ ןופ}} רעייפ

 |7506--79041 .29--23 *ז 4 רעמַא'ד

 לטעטש ןשיטעװָאס ַא םעניײא ןיא ,י ,ןילַאגרַאמ
 5071 .17 ,16 צעד ַײרפ .(דליּב ַא)

 || פָאה"וא .(דליּב ַא} תושלח ,ש ,ליװרַאמ
 7501 0 !1יז

 .עקווָארטעּפ ןופ סרעלעק יד ןיא .ּב ,יקסנירַאמ

 --84 יז 4 טלעװ"ר .111--1 .ךוזַאּב .ןזױצנַארפ
 ן7509) .120--115 ײ* 867 0

 רב ןןצג נולייצרעד} .הסּפ ,סוקרַאמ
 ,טַײקינײלק ַא ןסעגרַאפ ;23 צעד ירפ .עּביל-רעד
 {7511--7510) .18 צלד

 .'די .(גנולהעצרע) דנוה רעד .ד ,קַאשרַאמ

 ן75151 : .19 טקָא טלצװ -

 ןופ ײרפ} ךוּב רעטצעל רעד ,י ,תיפי--המ

 ן7515) ,2 ילוי קלָאפ .(קַאזעגעװ .ז ךָאנ שטַײד

 ןןעגנולייצרע ד} .יכדרמ ,קינַאדיײמ

 ,דלַאװג ;3 טּפעס טצ"ד" ."רעדיילק עגיּבייא,

 ;14 טקָא לּבט"די ,ןמלז ;21 װָאנ !לארשי עמש

 .5 גַאי ,לעצלעּפ'ס ן2 ּפַא .דליּב ַא .טינש ן'כָאנ
)7515--7514| 

 טּפעס ײרפ .(עציקס} סענַאגילוכ .ה ,לזײמ
 ,26 ָאנ .(גנולײצרעד} רעטסעװש 20

 ז7590--75191

 ןוא ןעגנולייצרעד) .א ,לעזײמ
 =ַאֹּב ;27 ץרעמ יירפ .םענײניא .ן}ֹע להשעמ

 װָאנ .רעדניק ענעזעװעג 29 ּפַא .ךיז טנגעג

 .יטניה ;19 טּפעס .עגעװַאק עּבלַאה ַא ;220--+17

 ,.סלקנַאי םַײח ;19--17 יַאמ .גנואיצרעד עׂש

 טקָא יירפ ,ןָאה ןַײז ןוא לסָאי ;90--6 'ז 9 רעמַאה

 צעד .בוט-םוי םוצ 110 ינוי .גניליװצ רעד ;8

 ן7830--7821} .14 בױא .העיסנ ס'לכאגק ;6

 .פ ,לימ

 רעד ַא ןּופ) סילוי .לעינַאד ,שטיװַארעיײמ

 175311 ,7 וָאנ סעמע .(גנוליײצ

 :רעד .םשה שודק ףַא .ר"ד .' ,יקסװעלַאכימ

 .ןטסינַאטנַאק םנופ ןעגנורעדליש ןוא ןעגנולייצ

 ,ןטשרע םעד יַאלָאקינ ןופ ןטיײצ יד ןיא ןּבעל

 טי | .20 ץרעמ מירפ .(ךשמהל

 יירפ .(גנולייצרעד} ץעזעג רעטוג ַא
 7531 ,19 ילוי

 .(גנוליצרעד} שיא תשא ןַא .השמ ,רעלימ

 175541 .7--5 *ז 10 פָאה"וא

 ילוי ײרפ .קירַאנַאק רעמוטש רעד .ש ,רעללימ
 ן755} 49

 ײחּפ .(גנולײצרעד} יקימ ,ריאמ ,ןָאזלדנימ

 7538 .11 גיא

 אל געט עגיד'ארומ יד ןיא .י ןנח ,סעקינימ

 .רע} טכַאנ-רדס ַא ;(תוּכוס) לּבטוי"נימ .{דליּב
 |75335--7537} .(חספ) לּבטוי"נימ .{גנולהעצ

 והילא ןעזעג טָאה סָאװ ,דיא ַא .ל .א ,ץנימ
 .24 ּבצפ לּב"זירַאּפ ,16 ּבעפ קלָאפ ,איבנה

(7559 

 .ַײב|}ע גנולייצ רע ד| .דֹוד ,רעכַאמצימ

 טימ ,יד ;3 װָאנ שז"די ,29 טּפעס טצ"פ .רענ

 װָאנ טצ"פ ,29 טקָא גָאט .ךי טמעש'מ עכלעוו

 .דשה 126 װָאנ לּבט"ּבול ,10 װָאנ לּבפ"נ ,2

 .רעּבױלק-עטַאמש 228 טּפעס גָאט .גנולהעצרע

 .84--29 יז 1 צָארּפש ן1925 ןופ| (ךשמהל
(7540--7543} 

 ןײמ ןופ ךעלטעלּב עטשרע} גנודײש .ל ,ךאלמ

 7533 .24 טְקָא צסצרּפ .(ךוּבגַאט םעיינ

 "העצרע} עּביל ַא ןופ עסּכישעג יד .מ ,דמלמ

 17545} .5 טּפעס טלעוװ"דיי .(גנול

 .נומיטש ע:ײר'} ןערוטַאינימ .ַאניג ,םעדעמ

 ן7541 .035--635 יז 11 קוצ .(ןעג

 {7847) ,{--2 ינ 1 װגנוי .סעקנינעל .דעמַאלעמ

 נַאלעמ ןופ עלעגױפ סָאד .ףסוי ,ןַאסלע'זנעמ
 .נעגעל רעינַארַאוג , ְךוּב ןוכ .ןעגנױ ןעשילָאכ

 סעּברַאַאּב ײרפ .סעלַארַאמ ָאטסענרע ןופ ,"סעד

 טי ,3 טפעס טצ'דַײ .שידיא ןיא
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 :יסח ַא} ּפמָאל הּכונח רעד .ל .ד ,רעלָּפעמ
 |7549} ,9 צעד שז'ָאמ .(עלהשעמ עשיד

 סקלָאפ ַאָל .ףסוי ןּב חישמ ןופ הבצמ יד
 ן7550| .13 טּפעס רוק"װָא .(עלהשעמ

 .העצרע} ןעדמַאז רעניטסעלַאּפ ףױא .ט .ו .נ

 ן75511 .8 ץרעמ לּבפ"נ ,(גנול

 רעד 17 צעד יירפ .גָאז ךיא .השמ ,רידַאנ

 --9 יז 39 ןּבעל"דַאר .םירבח עניײז ןוא גורתא

 ילוי גָאט"ליװ .ןריצַאּפש טײג ןעמ ואוו טרָאד ;4

 ="לייו .ָאיצַאפרָאפ םַאדַאמ ;39 טעּברַא"אע ,

 רעמַאה .יַאמ ןגעק ןטַאקַאלּפ טימ ;0 ילוי גָאט

 -סוחי ןַײמ ןוא ווירּב-סוחי ןַײמ ;10--12 יז 3

 יד ."?רעמַאק.ליּפש , ןײמ ;119 לּב"טיל .ומצע

 ="ליוו .גרעּב יד ןיא רעטַאעט ןיימ ןופ עטכישעג

 ןַײמ ןופ} ןױַײר םָארװַא :ןדָאזיּפע ;16 ּפַא גָאט

 יז 10 טלעװ"ר .("ןײלַא רימ טימ רָאי 40, ךוּב

 :גַאדעג .'טלעווזור, טָאטש ַא ןַארַאפ ;43--3

 .גָאט עלַא ה"ּב טסע סָאװ ,שטנעמ ַא ןוכ ןעק

 ַאזַא טָאה שיפלַאװ רעד סָאװרַאפ 123 טלעװ"ּברַא

 =רעּביא ,עטכישעג עשיגנילּפיק ַא .ודלַאה ןטיײירּב

 שטנעמ ןופ 190--80 יז 3 מיײּב"נירג .טכַאמעג-

 .ןגרָאמ זיּב ןטכעג ןופ ;123 לּב"טיל ,שטנעמ וצ

 =יװצ ;20--15 צעד ײרפ ,עװקסָאמ ןעמירַאװ ןיא

 =יה עגולק סָאד ;22 ילוי גָאט"ליװ .ןלַארָאמ יילרע

 רענָאיּפ .לטניה עגולק סָאד ;114 לּב'טיל .עלעט

 +ורטש עטסוּפ יד ןוא עלעּבעװש סָאד ;121

 .ַאלעמלַאּב עלענש ;11--10 7 12--11 װגנוי
 ן768--15991 .6 גױא גָאט"ליװ .סעכ

 רעּביא סָאװ דנַאל ַא} עינעמקרוט וו ,לדָאנ
 יז 9--2 גימ ןרעטש .4טגנירּפש טרעדנוהרָאי

217 7569 

 ןופ גנַאזעג סָאד} ירדג לּכ .ד ,ה ,גרעּבמַאנ
 .יא עשיּבר סָאד ;17 טּפעס מָאמ .4(עסַאר רעד
 ז7511-75170| ,24 ּפַא גָאט .(טנעמגַארפ} לקינ

 :ילצרעד .רעטסעוװש=ןיימ .רדנסּכלא זיַבֲאשַאנ

 .113 .רעטסגילק רעד ;114 ָאיר לּבװ'דיי .גנול
18731--7578} 

 .סרעלטעּב ז"המ השעמ .יּבר ,רעװַאלסַארּב ןמחנ

 לעּב ַא טימ השעמ ַא ן22 ,18 ,5 גױא שז'ָאמ

 םכח ַא טימ השעמ ַא }7 װָאנ ,24 טְקָא ,הלפּת

 :יּברַאפ ַא טימ השעמ ַא 112 צעד ,םֹּת ַא ןוא

 טױל ,10 ,5 טְקָא .החכש ןּב ןוא ךלמ ןּב םענעט

 -ַאּב טימ טסקעט ןעשידיא ןוא ןעשיאערּבעה םעד

 .רעצעז .צ .ש ןופ ןעגנורעלקרע ןוא ןעגנוקרעמ
 ן7577--75741

 .ןַאמ-םענירג םנופ עסיַאמ ַא .רעד ,רעטסינ

 .19--6 5 9 ,21--10 יז 8--7 טלעװ"ר
 ן75781

 {75791 .6545 עז --

 .(השסעמ ַא} גידעּבעל טױט ןּופ .א ,ןָאזנעסינ
 ,0 װָאנ .(גנולהעצרע}ל ּפַאש ;27 טקָא שזיָאמ

1 |7550--7581 

 :רעד .דימשדלָאג רעד .עזַאר ,ַאקסװַאדַאװענ

 {758| .31 צעד ןּבעל"נ .גנולייצ

 ןופ .א ,ןַאהַאק ןוא .ל ,שטיװַאמַאכענ
 ן7555| .17--14 יז 3 רענָאיּפ .ּבולק ןיא קרַאמ

 ןעגיטציא ןופ דליּב ַא) יכדרמ יר .ר"ד .א ,ןינָאס

 175541 ,10 יַאמ גָאט .(עניַארקוא ןיא ןעּבעל ןעשידיא

 --1 יז 7 װגנוי .קַאלרוּב עילעװ .א ,ַארפַאס

 1551 .11--10 ײ 5

 עשיּבַארַא :לקיצ ןופ) סָאװ רַאפ ,8 ,יקסווַאטס

 .(גנולהעצרע} עפש כ טּפעס מָאמ .(תוישעמ
 {7957--7856| .46 טעּברא"אע

 ן75551 ,90 טרָאװ .םי םַײּב .י .ש ,יקצינּפוטס

 --7 יז 2 װגנוי .ןָאסנַאי עדלימ .ג ,םָארטס

8 7559 

 .ליּב ןצגנולייצ רעד) .1 ,יקסווָאלַאגיס
 ץרעמ לּבט"'דיי .רעטנורא |ןזיק סע ןוא רע ד

 ,תועט ס'ױג םעד ;10 ּבעפ .םײהַא ףעירּבא 6

 םהרבא ןופ טכַארטרַאפ} ...ד זיא ואװ ;6 ינוי

 ,שידיא ;4 ינוי .רעדנואװ ;50 ינוי .(לעגיס
 56 'ז 2 לזניא .(טנצמגַארפ} עקשַאמ ;28 ּפַא

 רעד ן25 צעד גָאט .בנג דֹרעּכ רעד ;40--

 ,18 יַאמ לּבט"די ,ןינמ רעגידתועובש
 ן7595--78901

 .יא רעד ןופ רעדליּבק דרע ױר .3 ,יקצולס

 --19 יז 11 טלעװ"ר .4גנורעדנַאװרעּביא רעשייז
8. 7599 

 א -לזניא ןרערט, ןפַא רדס ַא .ּב ,רַאילָאמס
 ,20 ץרעמ קלָאפ .(לטעלּב:תונורכז רעשירפ

 ן76001 :

42 



 ןעגגולייצרעד) .ּב הַארַאס ,הטימפ

 "נוא ;30 ינוי גָאט .ףיש ַא ףױא {ןציק ס ןוא

 .ץנַאט רעגיּבײא רעד ;2 צעד .הפוח רעד רעט
 .לעטָאה ַא ןיא ;21 ּפַא .עמַאזנײא יד ;16 װָאג

 ,גנואײנַאּב ַא 14 װָאנ ,םירבח עסלַא ;10 ץרעמ

 ן21 טּפעס ,טלעג ;4 נַאי .ּפָארַא גרַאּב 24 װָאנ

 טּפעס ...גידנעכוז ;10 ץרעמ .רעטעלּב טסּברעה

 םוי ס'הנח ;5 ּבעפ .שטנואװ רעטצעל ןײז 9

 ;10 ּבעפ .(דליב ַא} רעטכעט 20 װָאנ .בוט

 װָאנ גָאט ...גידנעפיול ,;8 לַאיּב רוק"דיי ,רעױרט

 ץרעמ לּבט"ּבול ,11 נַאי .לדײמ ענרעדָאמַא 2

 ;20 טקָא גָאס .עמַאמ יד ;2 לַאיּב רוק"דײ ,
 .ליּפש רַעטגידנערַאפ טינ ַא 118 װָאנ .טג ןכָאנ

 ירַאפ ;9 יַאמ .ןַאמָאר א ןופ עדנע יד }27 טקָא

 19 ינוי ."טרעטעגרַאפ , ;24 יַאמ ...גידנעהעגייּב

 יַאמ .לעדײמ גנוי ַא ןופ עטכישעג יד .ַאטיר

 }28 טקָא .ךודיש ַא }! װָאנ .םיאנוש ;8פ

 סעיפָאס -- }7 לַאיּב רוק"די .ןשטנעמ עטכעלש

 ןופ ןַאמָאר רעדנענַאּפש רעשיטסילַאער ַא .סעּביל
 צשד--25 צעד גָאט ,ןעּבעל ןעשידיא רענַאקירעמַא

 ןק635-76011 ן1927--ךשמה) ,1

 -קנַארפ ןופ ןעײסָאש יד ףױא .} ,שטיװָאלַאגעס
 טגײה"זירַאּפ ,5 װָאנ טנײה .4(ןעכירטש} ךיַיר

 =רטש)} 'םַאד רטָאנ, ןופ לעװש ןפיוא ;0 ּװָאנ

 רעזנוא ;12 צעד מירפ ,10 װָאנ טנײה .(ןעכ

 --85 גַאי טנײה |1028 ןופ ךשמה} .ןַאמָאר .יורפ

 ּבעפ מירפ .4 דליּב) ..,גָאט ןטלַאק ַא ןיא ;22 ּבעפ

 .ןעסקעלפער .,.רָאטקָאד םייּב לעטדעטש ןיא ;8

 טפעס .דליּב ."טײרש ַאקירפַא, ;17 צעד טנײה

 ן5 ּבעפ מירפ .(זיקסע} דימשדלָאג רעד 82

 ינוי טנײה .(גנורענירע} סעקיּפָאק ןוא סנשָארג

 .לעז טריסַאּפ סע סָאװ סָאד ;20 טעּברַא'אע 4

 ַא !ןעשנעמ ,טרעה ;10 צעד טנײה ,עציקס ...ןעט

 טקָא מירפ ,6 טקָא טנײה"זירַאּפ ,20 טּפעס ,דליּב

 124 ץרעמ .(גנורעגירעעק .טױר ןוא סייו ;9

 צעד טנַײה .(ןעסקעלפערל קצָאװטָא ןיא רעטניוװ
 טקָא .ןעסקעלפער ...לעשימ ןַאס ןופ זיאול 1

 רעריפ'די .4(עציקס} לעפיש עגידייל סָאד 2

 טימ ;17--16 'ז 12--14 טשילַאיּב ,22 נָאי

 טצנַאט ןעמ }9 צעד טנײה .עציקס ?טכער ןעכלעוו

 .רעדליב רעזירַאּפ יד ןופ ..,ןעסַאג יד ףױא
 ,5 טְקֶא .עציקס .קירוצ טרהָאפ רע ;29 טקָא

 124 לּב"טיל ,ןװיטָאמ---זירַאּפ ;2 װָאנ טלעוו"דלי

 129 טקָא טניײה .רעדליּב רעזירַאּפ ;613--612 יז

 יד ;(חספ) לּבטוי"נימ .(גנומיטש} גנילהירפ

 ,12 װָאנ מירפ .ןכירטש ...עקטעלור רעטָאּפָאצ

 טבײה"זירַאּפ .(דליּב ַאל םירזח ןוא סעזָאק 6
 ;20 װָאנ טנײה .עציקס ..,ןערוטיפנַאק 116 גױא

 .ַאװַארק ;21 נַאי מירפ .עציקס ...עקטעסַאק יד

 ַא ןפ צעד מירפ ,12 װָאנ טנײה .עציקס ...ןעט

 .עליטש ַא ;29 ּפַא .זירַאּפ .ןעמעלַא רַאפ טָאטש

 .פער} ...עענש ;10 גױא .{רוטַאינימ} עמַארד
 ז7656--7699 .24 צעד טנײה .(ןעסקעל

 טצ'דיי .ןעּבעל ךילשנעמ ַא .ןרהא ,קַאװיּפס

 ןל71 .8 גיוא

 װרָאפ .(דליּב ַא} קיַא:דלָא .הנוי ,קַאוװיּפס

 צעד .גנולהעצרע .טסימ ןופ רעדניק }7 װָאנ

 ן7659--76651 19

 ,לואש ,ריּפס
 ,20 נַאי שז'ָאמ

 .(גנולהעצרעק רשע השמח

 ן76601

 .לַא רעד ןופ סעּבעיל ײװצ .,מ ,רָאטקעּפס
 ןופ הללק יד ;2 טּפעס טלעװ"די .(םייה רעט

 .צעל יד ןיא ןעּבעל םעד ןופ ןַאמָאר ַא .טייקנעש
 ט" צרה ן20 טקָא--4 ּפַא טגײה .ןערהָאי עט
 לֶש רעדָא בר רעטלַא רעד .עניַארקוא ןיא
 ּפַא מָאמ'דָארג ,18 ץרעמ קלָאפ .םשה שודק
 ץרעמ קלָאפ ,םרוט.ןקָאלג 52 םעלעכ טש"וא ,

 קלָאפ .דרָאמטסּבלעז ַא 126 ץרעמ מָאמ"דָארג ,1

 יז 1 צָארּפש .ןסַאג ףױא ,ד .א ,דרַאפס

7--23. 1 

 ןײמ ןופ} ןויצל ןושאר .קחצי ,ןייטשלדע
 {76671 .30 טרָאװ .4ךוּב ץיטַאנ

 'ז 18 פָאה"וא .דליב-עזַײר .היח ,םיוּבלע
24-0. 1 

 יי .ןהיז ןעּבז יד ןוא הנח .רזעילא ,עּבלע
 ן7669} ,19 ןידנעּב לּבװ"די ...טײּברַאַאּב שיד

 ,גנולהעצרע ,דרָאמטסּבלעז ַא ,ןָאעל ,עּבלע

 ="בירג .רעדירּב ײװצ טימ השעמַא ;7 טקָא גָאט

 סָאװ רסיק ַא טימ השעמ ַא ;12--11 'ז 1 מַײּב

 10 לַאנרושז+רעדניק .ןפָאלש טנָאקעג טינ טָאה

 יז 8 .עּבָאד עּבָאּב ןופ תוישעמ יד ;32--21 4

 17674--7670) .26--17 יז 9 ,26-7

 .ָאװ .השעמ עגיד'מירוּפ ַא .לאֹוי ,טרעבלע
 6751 .26 ּבעפ ןּבעל"ניל

 טּפַעס גָאט .(עציקס} טײל עטלַא ,מ ,ןיקלע

 ,ס4הכ



 יד ןוא ןױצ--ַאעט ןירָאונַאמ רעד ;כ

 ןופ טלהשעמ עשדעניכ ַא} יל---איאל

 .6 רעדעּפ :(טּפירקס

 טסניד

 ײנַאמ ַא

17677--16161 

 .4 ,2 שז"ליא .גנולהשצרע .רעלהעפ ַא ,עגמע
 ן76751

 ןַײמ ןופ} -תוקומע ;הלגמ, רעד .סע--םע

 ן7679} ;21 ּבעפ קלָאפ .(ןורּכז סנדִייז

 :סױא |זעגנולייצרע ד| ,ּב ,םױּבלעּפע

 .טכַאװעגפױא ;3 צעד שז"ָאמ ,גנַאזעג ןעשָאלעג

 שז"ָאמ ,טכַײלפױא ;19 װָאנ לּבט"ָאל ,24 טקָא

 .דמערפ רעד ןיא ;28 טקָא .טכוזרעפייא ;20 צעד

 =עגסױרַא ;9 צעד .טױט ס'רעטלַא רעד 121 נאי

 ;21 ילוי .גנַאפנָא םייּב ;10 ּבעפ .טרעטנַאלּפ

 .וָאשזד ;14 װָאנ .געלשעג ַא ;11 טקָא .רעדירּב

 .רעמוז.גנוי ;2 גױא .ןערָאװעג בורח ;70 טּפעס
 קוצ .טרַאמ ;28 װָאנ ,ּבײװ ןוא ןַאמ ;16 ילוי

 ּבעפ .רָאסעּכָארּפ רעד ;16 ּפַא שז"ַאמ .המקנ 0

 גױא שז"ַאמ .טמהעשרעפ ;כ ץרעמ לּבט"וא ,2

 ילוי ,לָאמ ןעטשרע םוצ ;28 צעד .טײקדמערפ ;4

 -סיוא --120 גױא .ןױרק ַא ;30 ינוי .רעדניק 7

 ,(השצמ עכילמיטסקלגעפ ַאל שי= םעד ןעטעּבעג

 גיּבַײא ;18 גױא .4דורוט גנַאגפױא ;20 ילוי

 11 יז 21 ּברַאפ .(עדנעגצל*חרזמ ַא} שינעכוז

 =עג ;3 סּפעס שז"ָאמ .דויטע .טײקדנילּב ;12--

 :סּפרָאד ַא ;18 ינוי .(דליּב} רעױרט ןוא גנַאז
 ַא .גָאטהעװ ;12 צעד .(דליּב ַא) לעדײמ
 רעד ;16 װָאנ .טײצ עיצולָאװער ןופ ענעצס

 =ירַּב ײװצ טימ השצמ צכילרעדנואו ַא) גװיז

 :טע} טמהעשרעפ ךיז ;41 ,40 טצ"גַאז .(רעד
 .קנַאדעג רעגידניז ַא ;10 טקַָא שז"ַאמ .(דוי
 .טַײצ סָאַאכ ןופ דליּב .םולח ַא ;{3 גױא .זיקסע

 -קריו רעד ןופ דליּב ַאל תוצט ַא ;30 ילוי

 .דליּב} ןעשנעמ ענדָאמ ;14 ץרעמ .(טײקביל

 ;26 בַאי .געט עצסײװ ענַײמ ;19 טּפעס .,{ךַאל

 ;12 תָאנ לּבטײַאל ,/ טקָא .(דויטע) טכַאנ

 גנוטרַאװרע ;4 טקָא שז"ָאמ ,הדלִיּב ַא .דנעלע
 ריהט עטכַאמרַאכ יד ;19 ילוי .4(דויטעק

 "רעטלעטשרעפ, ַא 47 ץרעמ .(ןעגנוטכַארט}

 ;28 טקָא לּבט"ָאל ,3 טְקָא .(טַײצ סָאַאכ ןופ}

 ,עלעװָאנ .קערש ;23 װָאנ שז"ָאמ ,דויטע .האנק
 |7732--7650| ,10--5 יז 22 ּברַאפ ,0 יַאמ

 ילרפ ,ןסעגרַאפ טינ ךָאנ .םַאיליוו ,םיובלעּפע

 שינַאקירעמַא ןופ רליּבק עקמיכָאנ 124 צעד

 ן7753--772) .9 ,2 הָאנ .{ןּבעל

 .ירגַפד ןס ע ק ס ערָאמו ה) ,סיאול ,ןָארּפע
 38 .עקינָארכ:עּבעיל ;26 ּבעפ שז"ָאמ .ןָאה רענ
7 (7725--773} 

 .תֹועיִקְּת יד ןוא ןַאמַאטַא רעד .ר .ק ,רָאטקע
 טּפעס טלצוו"דיי .(עלהשעמ עגידהנשה-שאר ַאל
 ןל7ּבדְו 8

 =יב ַא ,עסַאט םעד טסקיפעג .ש ,גרעּבדרע

 רעמיוּב ערַאד 17 גַאי לּבט"די .השעמ רעקרָאי

 .יציל יד ;10--9 *ז 2 דנײרֿפ .(גנולהעצרעל
 יוק ןעּבױלג וצ ;2 ּברַאפ .(גנולײצרע} עיצַאט

 ןק751-77251 ,28 ּפַא לּבט"די .ןעּברַאפ .ןעמ

 .82--50 יז 7 ּפָאה"וא .טנװָא תּבש ,ה ,ךילרע
 ןקקפפו

 דליּב ַא ."ןעּברָאטשעג, זיא ײח .נ ,ךילרחע

 בַאי װרַאפ .ןעיצילַאג ןיא ןעּבעל ןעשידיא םינופ
 ז71351 = ,4

 טימ השעמ ַא .פטכישעג עטלַא ןַא .בקעי ,טַאּפ

 ןוא רָאמוה ,לארשי שמש ןוא בר ַא ,חלג ַא

 .נֹוּב עירעס רצד ןופ ;22--20 יז 2 טסנרע

 לָאז 112 ץרעמ טצ"פ ,רעקיױה עלעשרעה ,ןטסי ד

 ,סױטשנעמַאזוצ--;9 ּבעפ ...ןַײגּפָא טינ ליטש סע

 ן7737--71541 .8 טּפעס .גנולייצרעד

 .רע .טנעמָאמ ןטצעל ןיא .ןַאמיײה ,יקסלָאּפ
 ן7755) ,14--11 'ז 27 קירפַא .גנולײצ

 רענָאיּפ .למילב-ןינעל סָאד .8 ,יקסוװעשטניּפ

 .11--7 ײז 10 .לטימ סָאד ;2--1 יז 9
 ן7740--7189)

 ןַאקירעמַא װעליגָאמ .עקניטלַא .ןדו|ד ,יקסניפ
 'ז ָאגַאקיש (ךוּב:ײליּבוי) ןיײארעפ רעכילרעדירּב

 4 רַאװ ײרפ .ץפח רבח ןופ טױט רעד ;22-+0

 .רעױּפ יד ,רעױּפ רעד ;0 ,2 שז"גוי ,10--8 יז

 101לּב"טיל .גנולייצרעד .רעטעּברַא רעד ןוא עט

 ןַאמָאר) שנעמ רענעסירוצ רעד ;231--229 יז

 טּפעס גָאט .(עקירעמַא ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןופ
 ן7744--77411 ,28 צעד-5

 ,טָאטּפ ןופ םינָאּפ ןפױא ,קיזייא ,רענטַאלּפ -
 }1 רעמַאה .רוטַאינימ .ןײא ;4--3 'ז } טנגוי

 {7747--1145| ,4 צעד ירפ .(גנונָאמרעד ַא} טנוּב

 .אער .ןעּבצל ןופ דנורגּפָא ןפיוא ,סקַאמ ,טַאילּפ
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 .11 װָאג--28 טּפעס גָאט ,ןַאמָאר יועשיטסיל -
 ן77451

 עט.21 ןןעגנולייצרעד} .,םײװ ,טעּפ

 .עּביל ;{ טנגוי .ןטפעשעג ;2 ינֹוי ַײרפ ,טירטס
 ירפ ,ןצנַאט טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע ;24 ףמַאק

 --28 'ז 7 רעדעפ .םײהַא ווירּב ַא ןופ ;0 גױא

 ן7754-77491 ,22 ,21 טקָא יירפ .ךודיש ַא ;26

 ר ל ל ה שצ מ עשידיסח|} .א ,קינעשטעּפ

 ,44 ,ןויסנ רעד .27 ךָאװ"נילָאװ .עטָאלּב עשידיי
 ן7756--77851

 :נעירָאל רעטכָאט סנַאטלוס םעד .יסֹול ,לרעּפ
 ּבעפ קלָאפ ,12 ץרעמ לּבט"די ,(השעמ עשילַאט
 ן77571 ,26 ּבעפ לּבפ"ינ 8

 .רעד} גױא ענרעזעלג יד .סקַאמ ,ווָאלרעּפ
 .14 ףמַאק .דליּב ַא ..ח }7 צעד יירפ .(גנוליצ

 ן7759--77831

 ןעגנולייצרעד|} .לאירבג ,ןָאזלרעּפ
 ?יײז ןעקנעּב סָאװ וצ ;20 נַאי לּבט"די .ןַאמ רעד
 ן7761--7760 יג בעפ

 --90 'ז 2 ךוּב"וא .קילג סנעּב .ג ,ןַאמלרעּפ
1 7768 

 ןוא ןעגנולייצרעד|} .ּב ,רעטומלרעּפ
 רעד 147 םעלעכ טש"וא .םַײה ַא ןָאןתוישצמ

 440 .הּבר:אנעשוה }29 ךָאװ"נילָאװ .רעכילקילג

 ןוא יכדרמ {49 ןּבעל"דַאר .הרונמ-הּכונח יד

 ,תובא-רּבק ;48 .רעשיפ יד }9 ךָאװ"נילָאװ .ןמּה

 .םיבוט םישעמ רַאפ רכש ;23 .ךודש רעד ;4

 {9 ךָאװ"נילָאװ .טקנַאדענּפָא -- } 20 ןּבעל"דַאר

 טַארולטעּפ ןופ ןַאמָאר ַא} דלעה רעקיטולּב רעד

 ;6 .(עציקס} ןתח רעדנילּב רעד ;32 .4ןטַײצ
 :ָאר ַא ןופ ךַאלטיּפַאק רָאּפ ַא} רעגרעּבמעל רעד

 עירעס רעד ןופ} חסּפ רעכילהערפ ַא ;11 .{ןַאמ

 רעד ןופ7 "רסיק; רעד 419 .("םידמושמ,

 באביהעשּת ;3 .("םיליּכשמ רענילָאװ, עירעס

 ןק775-681 ,29 .(עציקס}ק

 .העצרע .יורפ עכילטנערָא ןַא .עשוהי ,עלרעּפ
 ןקל791 .16--12 ינוי גָאט ,גנול

 'ז 2--| טלעװ"ר .ןיהא .לעוּמש ,וָאּפרעּפ
 יז 8--7 גימ ןרעטש .עיסעלָאּפ ןיא ;03--64
 ן7751--7150| ,25--ן5

 ַא} וניתובא תובא רַאפ .ַאלֹואַאּפ ,יקצולירּפ

 ,13 גַאי מָאמ .(עלהשעמ שױעניּכ

 ,י ןופ קנעדנָא םוצ .תונּתמ ײרד .ל ,י ,ץרּפ
 ץרעמ קירפַא ,טײצרָאי ןט:11 ןיז וצ ץרּפ .ל
5, | 7733 

 .(גנולהעצרע} ןורמוש ןיא .קחצי ,לענַאפ
 1 ,28 טּפעס טלעװ" דיי

 ז7753)
 א 2

 רעה ןופל רעקסילערטס ירוא 'ר .ףסֹוי ,קלַאפ
 ,20 וָאנ לּבט"נ .4םַאלפ םורַא ןעלעּביל עירעס

7751 

 עדנענַאּפש ַא .ץנירּפ רעשידיי רעשלַאפ רעד

 ן77561,18 טּפעס טייצ .ינבוארה דוד ןופ ערוטנַאװַא

 +*דענעק ...שרעדנַא}ןציקס} .ל .י ,סקָאפ
 =ָאמ, ַא }8 טּפעס טלעװ"די ,27 גױא דָא

 זיא סָאװרַאפ ;10 צעד דָא"דצנעק .יורפ *ענרעד

 גַאי .(צלצװָאנ} .. דער, 114 ָאנ ,ױזַא סָאד
 ן7790-771 .3 6

 טריגַאדער ,דניק ןשידיא ןרַאפ
 4 וװָאנ מירפ |גנולײטּפָא-רעדניק|} .ןדייז

 םעד ןופ
 ן77911

 ירע} תורוד ירד ןופ הבצמ יד .מ ,םיֹוּב--פ

 ן77921 .1 ָאיר לּבװ'דיי .(גנולהעצ

 .22 נַאי מירפ ,ךעלדיימ:טסניד ,ג ,ַארוטופ
 ןללפ31

 .גָאלש ,ןצילּב ,ןעמירָאפַא) רצוא ס'ץרּפ ןופ
 ּפַא טצ"פ ,ןַאדזַאק .ש .ח ןּבילקעג ,(רעטרעוו

 קלָאפ .(טײצרָאי ןט:11 םוצ}ל ןעמזירָאפַא 4
 7795--77941 .18 ּפֵא

 יַאק אל ןָאה רענעדלָאג רעד .מ .א ,סקופ

 ,גנולײצרעד .ףליה }29 ץרעמ טצ"פ .(לטיּפ
 ןיא .(דליּב ַא) טײקלקבוט ;26 ּבעפ מירפ

 --24 יז 2 לזניא .סעקסַאמ ;01--51 יז } ןַאּפש

 קוצ .(גנולהעצרעק דרע ;100--99 לּב"טיל ,0
 קצרש ;40--38 'ז 1 לזניא ,ןכירטש .ןטָאש

 ן7802-7790| ,ןפ ּבעפ טצ"פ .(לטיּפַאק ַאל

 .(גנומיטש} תושמשה-ןיּב ַא ןיא .םייח ,סקופ

 ן75081 .8 טּפעס טצ'דיי

 .(ןרוטַאינימ} רעדניק .ּבײל םייח ,סקופ
 א :4 קעװ'ָאל

 השעמ ַא} ןירעגיכלימ יד עטנצי .8 ,ןַאמסקופ

 ןַײמ ךָאנ טליײצרעדרעּביא רָאי טרעדנוה רַאפ ןופ
 יי .20 טּפעס ןּבעל'נ .{ןעּבָאּב
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 לָאמנַײא|ןצ גנול ייצ רפ ד| לארשי ,עירופ
 .גָאט ןגינוז ַא ןיא ;2 רָאנ ןּבעל"נ .טנװָא ןַא ןיא

 127 ,20 גױא .רעלעק ןיא ;24 צעד .דליּב ַא

 ינוי .רעטכָאט סרעדנילּב רעד ;3 ילוי .ןעניגַאּב

 י"ג ,10 טּפעס רַאכ ןרעטש .װענַאג עקסָאי 4
 ן7511--7506| ,3 גַאי ןּבעל

 ןיא ןעדנעגעל רעמױּב .לחר ,גרעּבנעגייפ
 .הלתנ סנדײז םעד ;9 ילוי לּבפ"נ .לארשי:ץרא
 הּכוס יד 1290 צעד טלעװ"ד" ,23 װָאנ טצ"וא

 .(סעדנעגעל רעתכצ יד ןוכ} יאנּב ףסוי 'ר ןופ

 םימחר ירעש ענערױלרַאפ יד ;22 טּפעס מָאמ

 טּפעס .(ימלשורי ןעטלַא ןַא טלהעצרעדכָאנל
8 75121--7515 

 .ג ןופ) עּביל ןופ קרַאמ ןפױא ,ל ,גרעּבנייפ
 ילרפ ,שידיא ןיא טעּברַאַאּב יײרפ .(וָארדנַאקיג

 רעזַאקװַאק יד ןופ} בוהיערהע רעד ;12 ינוי

 ן7517-15316| .3 רעג .טײּברַאַאּב .{ןעדנעגעל

 טײקדנעלע ןופ םוהּת ןיא .ּבײל ,דלָאגנייפ
 ;(ךשמה} 9 ,1 בקעי תיּב .(גנולהעצרעק
 דוד ןופ הּכוסברעד ןיא ןתויש עמ-סקלָאפ}

 ,קַאזָאק ַא ןופ רשוי רעד ;27 טּפעס דוי .ךלמה

 .39 ...ןרָאװעג ןטלָאשרעפ ;54 טרָאװ

}7521--7515 

 =טעּפ טַײצ ."שזרַאקורּב , רעד .השמ ,דניקנייפ

 .רעגשזריק עלעשרעה 'יר ;4 ."םלחה, ;11 ֹוָאקיר

 ןופ} דמושמ רעקצָאק רעד ;(לּבט"א) טײצ עייג

 .טעּפ טײצ .4ןעּכיט רעװָאקירטעיּפ עירעס רעד

 ַא) הלּכ ענעטלָאשרעפ יד על'הקּבר ;10 װָאקיר

 7526--18221 ,8 .(עדנעגצל

 ן7י57) .1 נַאי עסערּפ ,קילג ַא .א ,ןַאמרעײפ

 "ר .17---ןוז .(ףָאס) ּפָצלַטג .ע ,גרעּבניניפ

 7541 .28--8 יז 2--1 טלעװ

 ןופ7 "ףקוּת הנתנו. םײּב .א ,ןייטשלעקניפ
 =?גילָאװ .("ןערהָאי עגיטולּב יד ןופ, עירעס רעד

 ,20 .(דליּב ַא} די רעכילקילג 8 ;37 ךָאװ
 ? ן7580--7539)

 -ָאװ .טכַאנ תועובש רעד ןיא ,י ,ןייטשלעקניפ
 28 .(דליּב ַא} ...לכַײט םייַּב 121 ךָאװ"ניל
 םעד ןופ תונורכז) ,,.תמ ןטימ הרוּת-ןיד ס'אשרהמ
 יד וצ ;2 ילוי לּבפ"נ .(סקנּפ רעהָארטסױא ןעטלַא

 .55 ךָאװ"נילָאװ .(דליּב ַא} תוחילס עטשרע
 ן7534--75811

 יצ

 +'די .(עציקס} קתוש רעד .א .א ,רעשיפ

 {75551 .19 צעד טצ

 טש"וא ..ןגַײװש ןופ םרוט רעד .י ,רעשיפ

 {75561 .6|2 םעלעכ

 ןּבעל ןיטש ַא .טכיל סײװ .בקעי ,ןָאּפַאלפ
 ן7537| .} בַאי עסערּפ .לגניא סגנוטייצ ַא ןופ

 4 פָאה"וא .סעיסערּפמיא .םיה ,סקַאלפ
 יז 6 .ןעמילּב יװ .גנַאגרעטניאניז ןטימ ;29--8
 ן7589--7583} ,14--11

 ."וא .רעגַײז רעד ,שרעה םהרבא ,רעסקַאלּפ
 --3 יז 9 .ריּפַאּפ לקיטש ַא ;20--19 יז 9 פָאה
 ן7541--75401 11

 ַאֹל זױה עמַאזנײא סָאד .אביקע ,ןַאמשיילפ
 / ,סערעטניא ןעדנענַאּפש ,ןעדנעשַארעּביא ןופ .ןַאמָאר
 ,עלופסינמײהעג ןוא ןעגנֹוריסַאּפ ערַאּברעדנַאז
 ,ףמַאק ןוא סעגירטניא עּבעיל ,ןעטקַאפ עכילריטַאנ
 .יא רעקרָאיײװינ ַא זיא דלעה רעד ןעכלעװ ןיא
 ן7548} 11.  טְקָא שז"ָאמ {ןַאמרעגנוי רעשיד

 לּבװ"די .(דליּב ַא} ...תורישע .ם ,ם--פ
 שש! .14 ,9 ןידנעּב
 ןופ ךעלטיּפַאק עקיגײא .עקדעפ .ד ,ןַאמדלעפ
 ן7544} ,80--41 יז 6--2 טלעװ"ר .ךוּב ַא

 .ויג) ןָאסדָאה םייּב ,לאונמע ,רעסיילשרעפ
 .ר ע ד| ;10 טש"ּברַא"רפ ..סעיסערּפמיא רעקרָאי
 / רעװ 3 ,4 ,3 .דנױ 132 .גנילירפ ןיא |ןע גנ ול
 ידיןוא ַאװַאס ;25 ,24 ילוי גָאט .רעדרעמ רעד ,רע זיא
 ן7549--7545) ,13 צעד שז"ָאמ .עקרענײגיצ עגנוי

 .רושז-רעדניק .יײנש ןופ קריצ ַא ,הרש עמורפ
 {75501 .80--27 יז 8 לַאג

 א םידיסח ןעלהעצרעד ױזַא .השמ ,רעמורפ
 {7551} .22 ילוי טלעװ"דיי .(השעמ

 .ליּפש ןיא{ןע גנולייצרעד} .יהשמ ,דירפ
 --5 יז 4 .געװ-דיײש ןיפױא ;12--5 'ז3 ןעלגעז
 - ןד958--731 .פ

 ;47 טש"ּברַא"רפ .טײקליטש ןיא ,יֹול ,ןַאמדירפ
 .10 .ןקיצנײא םוצ }1 .םי ןוא שנעמ

 ן0556--75541
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 טקנײּב ױזַא טָא .(ןַאמטלעג .לל יש ;ךַאליײרּפ

 7557 .0 ןעּפ ,11 לּבװ"זעמ ,..ןעמ

 :העצרע} רוּפּכ םוי םוא .דוד ,ןַאמשירפ

 7551 .(תוּכוס) לּבטוי'נימ .{גנול

 יז 12--11 װגנוי .טכענ ףניפ ,ל ,רעקטנַאצ
 ן7559) .8

 ירפ}} .עלהשעמ ענהעש סָאד ,בקעי ,רעמזוצ

 ן7500} .9 גױא דָא"דענעק .(שיאעוּבעה ןוּכ

 *"וא} .רעדניק-ןּביױטש ,לאימחרי ,ןַאמרעקוצ

 7511 .979--974 יז 6 ךוּב

 ??טרַאװ ..השעמ ַא} ןיזיּפשוא ,ןרהא ,ןילטייצ

 -ירַאּפ .דניק ןוא לעטניה ,עמַאד ;22 טּפעס סקצ

 .ןגָאלַאיד ײרד ;27 גױא .רעדליּב ןעטָאש רעז

 .ארד ןיא תומה:ךאלמ רעד ;29 ץרעמ גָאט"ליװ

 הנותח טָאה תומה-ךאלמ רעד ױזַא יװ רעדָא ענשז

 =ָאמ-סקלָאפ ןעטלַא'נַא ףױא} ןעטנעי טימ טַאהעג

 =ָארּפ ,ץניװַארּפ ;13 טקָא סקע"שרַאװ .{ויט

 .29 טקָא .(רעדליּב עזר יװ טעמּכ} ...ץניוו
7566--7561 

 העליגָאמ .לעטדעטש ןַײבנ .ללה ,ןילטייצ

 (ךוּב-ײליּבי) ןייארעפ רעכילרעדירּב ןַאקירעמַא

 טי .93--28 "ז ָאגַאקיש

 .16 רעג .(דליּב ַא) סקצ סימ ,ם ,ןיקגיצ
 ן75651

 ַײרפ ,(,גנולײצרעד} *רעסעּב ןדייּב, .0 ,ןיּפיצ

 עי| ,98 יַאמ

 ַא .הּבריאנעשוה ןופ טכַאנ רעד ןיא .א ,ן--צ

 .27 טּפעס סקע'שרַאװ .השעמ עכילרעדנואוו
7570 

 ןוא ןעגנולייצרצד)| .לאכימ .ק
 46 ינוי װרָאפ ,טנעװָא ןַא ןיא לָאמנײא || צ י ק ס

 }29 װָאנ .ץרַאה טײרּב ַא {10 גַאי .יעװּבָאס ןיא

 ,סָאד טוהט ןעמ יװ ;20 טּפעס ,רָאה עױרג ַא

 5 גױא .דנעגוי ;3 צעד .תועט ַא ;14 װָאנ

 גַאי .ענעגושמ יד ;17 צעד .ןעּבעל סגעשנעמ

 ;15 ּפַא .טױרּב לעקיטש עטרַאדרַאפַא 7

 .ןעװעג ײז ןענײז ףניפ ;13 טּכעס .טגיטעּכשרַאפ

 .עּבעיל ענעטָארטוצ ן25 ּבעפ .ןעױרפ ;3 ץרעמ

 .26 טקָא .עלעסקַאּב עטױר סָאד {28 גיוא
 ן7355--78711

 .רע} ןּברוח רעסױרג רעד .,ןָאעל ,ןירּבָאק
 יא םהרבא לארשי ;(הכּפ) לּבטוי"נימ .4 גנולהעצ

 יד ;(תוּכוס) לּבטוי"נימ (ךעלטיּפַאק 6} ס'עצ

 ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןופ ןַאמָאר .שטייּב צגידרעייפ
 {7355-7356| .20 טּפעס---19 יַאמ גָאט .עקירעמַא

 .,.רעצנעט ַא ןיּב ךיא .םירפא ,יקסװַָאנַאגַאק

 מירפ .םותי ַא טרעװ לצָאג {27 טּפעס מָאמ

 רעד 46 צעד .קלָאפ ןופ ןליװ רעד 22 טּפעס

 םנופ ;29 ילוי .ַאנַאירַאמ ;10 ץרעמ .רעזַײװגעװ

 ,17 ינוי ,רעילפ רעד ;29 טּפעס .לסעג-עקװַאטס

 ,26 ץרעמ מירפ .ערַאלק 120 גױא גָאט"ליו 5
 ן7596--7589

 ןופ) ךַאילש ןצרַאװש םַאּב ,סָארבַא ,ןַאהַאק
 170--65 יז 2--1 טלעװ"ר .4גנולײצרעד ַא
 ן7595--7597| ,80---92 יז 9 .טױט סרעזיײל-םיַאכ

 .עק רעד--דיא רעשילױּפ ַא ,לארשי ,ןַאהַאק
 ."ךלמל ינש רעשידיא רעד , רעדָא ,ייקרעט ןופ גינ

 --ידמאה המחמ לשיפ ;22--12 װָאנ טצ'דיי

 רעט.0 ,ײקרעט ןיא רעשרעה רעשידיא רעד .ַאשַאּכ

 - ן900--7899 .15 ּבעפ קלָאּפ ,לטיּפַאק

 ינוי װרָאפ .עלהשעמ ךילטעג ַא .ּב ,רענװַאק
 ן79011 1

 --21 יז 8 פָאה"וא .רעטרעװ ןָא .ןרהא ,עװַאק

 ןל90:1 .3

 =-3'ז 1 לזניא .ןגרָאמ ףױא .דוד ,יקסנַאזַאק

 ן7904--79051 .5--5 יז 2 .ליּבש ַא 4

 רע מיוּב ןופ רעכעה .לסָאי ,רעלטָאק
 ילוי ,22 ,19 ,14 ,15 ּפִא ײרפ .רע כעד ןוא
 יטש) טפַאשקנײיּב רָאי ַא ;4 צעד ,21 טקָא ,2
 ן7912--79081 63 ףמַאק .(.יירעפ

 .השמ ,יקסװַאניטנַאטסנַאק
 .48 טש"װַא .(לדליב ַאל

 .(גנולהעצרעל עקסַאמ יד ,שירעּב ,ןַאלּפַאק
 "יה .18 ּבעפ רוק"די

 לעװש ןפיוא

7515 

 ַײרפ .(גנולײצרעד} טייּב ַא ,לארשי ,ןַאלּפַאק
 ןלפג*} .13 צעד

 לג
 וה תועט רעכילקילגמוא רעד .סחנּפ ,ץַאק

 9171 .24 ּפַא גָאט ,(עקסערָאמ

 950 עז ,ּב ,ןַאמּפָאק
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 קיטלעװסױרג ַא ,הירוא ,ןגָאּבנעלענעצַאק
 .יצרעד} טניה ענײײז טימ עצַאכ 9 סיײנ ,לרָאּפ

 רעד סעזיירד:עציפ ;30 ,49 טש"ּברַא"רפ .{גנול
 ן7990--7915} .10 ,0 סַײנ .קינלעּבַארַאק

 ."דיי .סענורטס עטױט יד .י ,יקסנַאשוקַארַאק

 1 ,129 ָאיר לּבװ

 :והָל ...ןעק זָאנ ַא סָאװ .ש ,יקסנַאשוקַארַאק

 |7923) ,127 ָאיר לּבװ"ד" .(עקסערָאמ

 גָאט .גנולהעצרע .טגיטעּפשרַאפ ,השמ ,שירָאק

 |7938| ,} צעד

 גױא טלעװ"די .(עציקס} האנק .סוקילרַאק
 ן7924} 3

 לב"נ .הלגע לעּב רעד לעסָאי .ז ,טילּבנרָאק
 (קפג} .22 טפעס

 יז 1 קעװ"גוי .געװ ןרַאפ .םייה ,ךײרגרָאק
7-=-29, 7921 

 .(זיקסעל הצצ לעּב רעד .םירמ ,וָאליּפרַאק
 ,14 .(עציקס} ?רעדײס םאס, {33 רעג

 ן7995--79פד1

 ."ר .לעפ רענדַארגָאיר יד ַאּב .ל ,ָאקטיװק
 "רעד ָאניק .םָאּצמיּב--ץעג ;35--18 יז 9 טלעװ

 -דעמ ;14--6 יז 4 .ךעלטיּפַאק ןּבױ ןיא גנולײצ

 יַאװ םערַאװ לסיש יד ;12--5 *ז 6--9 .עקנַאי

 .6--9 'ז 8 רעמַאה .(רליּב ָאניק} רעס
 ן7939--7959)

 טנָארפ ןכיױא גָאט טסּברעה ַא .ר"ד .מ ,ןַאמפיוק

 7331 ,27 טְקָא שז"דיי .(זיקסעל

 טָאג ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ,י ,קישטלוק
 ןופל רעלעק ןיא }23 װָאנ יירפ ,{ןרוטַאינימל

 .גולייצ רצ ד} {!9 ףמַאק .{ןטנַאּכוקָא ךוּב

 43 טקָא מירפ ,32 ...ידוהַאי רעשטייד רעד |ןע ג

 ...ןסָארטַאמ {17--2 'ז |! טנגוי .טנעװ עקיד)
 ן21 ּפַא ...עיסול ןוא קערַאמ ;17 ילוי יידפ

 ;18 ינוי .(דליּב} קיװעשלַאּב רעד יכדרמ ךלמ

 ,11 טּפעס ("*ןטנַאּפוקָא , ךוּב ןופ) ךַאלּברעש
 ן7941--7934)

 יחס5) ןוחטּב לעּב עשטיא 'ר .אנח ,ןיטסוק

 ן7945| ,6 לַאיּב רוק"דיי .(עדנעגעל

 יהעצרעד}ל טרַאנ גױא סָאד ןעװ .ל ,ןַאמסוק

 .(דליב ַאל ךילשּת ;10--5 יז 91 ּברַאפ .(גנול
 ן7944--7935} ,(תוּכוס) לּבטוי"נימ

 נימ ןרעטש .עקשזעטס עשיטניה .א ,װַארינשוק

 ן7945} ,14--11 9

 םימלצ יד רעטניא .לאקוחי ,ןַאמלעטיײק
 194 ,ן2--1 יז 13 ּפָאה"וא .(גנוליײצרעד}

 .*"צָאלװ ,(דליּב ַא} ...דניק ַא ױא .ה ,רסייק
 א .7--6 יז 2 לּבװ

 עט:2 .עלעניּפ ןוא עלעיַאכ .קיציא ,סינּפיק

 --80 'ז 11 טלעװ"ר .גנולַײצרעד רעד ןופ טפלעה

 .ערג ַא ןופ טנעמגַארפ ַא} עלהחּפשמ סָאד 0

 ,ָאיּפ .לדנײצ ;113 לּב"טיל .(גנוליײצרעד רערעס

 ן7950--7935| .0--4 * 4 רענ

 ן7951| ,0936 צז --

 ןוא "אקע, ,מ ,סינּפיק
 ןופ) קנַאּב רעד רעטנוא םיררושמ יד טימ ןזח
 ן7952) 30 ילוי טנַײה .(תוישעמ עשינזח עניימ

 רעד רעדָא ..."שיפיג

 .נַאפ} טולּב ןעּפָארט ַא .בקעי ,םיוּבנעשריק
 ן .28 ּברַאפ .(עױַאט

 ןבעל"גילָאװ ,שרדמ:תיּב ןיא .תהק ,רעגילק
 -ערט *עניומ, 129 יַאמ .ןעמולּב טצקוּב ַא {10 ּפַא

 ן7997--7954) ,16 ּבעּכ .הנבל שודק ;21 צעד ,רעג

 .ןציקס ןוא רעדליּב| .השמ ,רערעלק
 *עכ טש"וא ,ןסיװעג ;42 ךָאװ"גילָאװ .טשױטנַא

 .יירש ןטולּב ןעװ ;26 ...ךדחּפ ןּת ןכּבו ;41 םעל

 טש"וא .ןויסנ רעד ;39 ךָאװ"גילָאװ ,23 .ןע

 .לֹּכ וצ ;10 .עּביל ענעטָאּברַאפ ;31 .םעלעכ

 ,27 .(גנולײצרעד} דחוש ;37 ,ירדנ
 ן7965--7983

 םַאּב ןתוישעמ עשידיסה} .מ ,ר--ק

 ;29 טּפעס מירפ .'ןייּפשוא , וצ ל"ז *ןטלַא,
 *עג ןּבָאה םידימלּת ענייז ןוא בוט.םש-לעּב רעד

 רעד ;14 װָאנ ,געװ ןפַא הנותח ַא טעװַארּפ

 ױװ .רעגערט-רעסַאװ רעד ןוא ל"צז יּבר רעזלעּב

 ןערָאװעג זיא ל"צז חקור בוד רכששי 'ר ױזַא

 סָאװ חלג רעד ;10 ןידנעּב לּבװ'דיי ,יּבר רעזלעּב

 ;25 סקָא מירפ .טײקשידיא וצ םוא ךיז טרעק

 -ירָא ןַא טכַאמעג הנותח טָאה איבנה והילא ןעװ
 ן7970--1966| .8 יַאמ רוק"דײ .המותי צמ

 4 980 ל



 רעײנ ַא ||עגנולייצרעד} .ם ,ץעװַארק

 .18 ילוי ."םעינכוא יע, ;16 ,15 װָאנ ײרפ ,גָאט
 ן7979--79711

 ,לטנַאמ רענעלָאקַארַאק רעד .3 ,דלעפניורק
 {79731 .0--8 יז 1 ןטניוװ"נ

 .(עציקס} ..,טשױטנַא זיא רע .1 ,יקציווירק
 ן7973} .8 נַאי רעריפ" דיי

 ,לאומש ,ױעטיירק
 .0 דניירפ ,(גנולהעצ

 לּבט"דיי ,(עציקס} עקהאל ,ןועמש ,יקסבירק

 -רע} טהעגרַאפ שנעמ ַא
 ן7978|

 ן79761 .19 װָאנ

 .0--2 יז 5 רענָאיּפ .דלעה ַא .א ,רעצירק
 ן?977}

 רעד ןוא ןואג רענליו רעד .מ ,רעכשטערק

 ן75751 .35 ןּבעל*דַאר .רעגערט רעסַאװ

 -ַאמא |ןעגנולייצ רעד|} ,י ,קַאילּפערק

 11 קוצ .עמרַאזַאק ןיא ;13 גױא דַײ"דַאנַאק .עמ
 ן7950--7979) .605--603 יז

 י ,קַאר

 .15 ינוי

 וװרָאפ .(,גנולהעצרע) ּפָא-דלָאה רעד
7951 

 .לױמ םענעּכָא ּבלַאה םעד טימ רעד .א ,יַאּבַאר

 ןןעגנולייצרעד} {34--52 '/ 2 ךוּב"וא

 ןדער ;200--209 יז 4 קוצ ,רעניארקוא רעד

 ---ַאקירעמַא ןיא דיא ַא-- 120 לוק .טינ ןעמ רָאס

 ,3 ,7 ,6 ,3 קוצ .(רעדליּב} טירט צטשרע יד

 .ן2 ,1 40 8

 דליּב ַא .הֹּפוִח עליטש ַא .ר"ד ,מ ,ןָאזניּבַאר

 ּבעפ גָאט .דנַאלסור ןיא ןעּבעל ןעשידיא סעד ןוּפ
 ן7961 17

 =ףַאפ-גנוטײצ רענעדירפוצ רעד .א ,ינבואר

 ;4 ינוי ןּבעל"נ .זיקסע רעמילשורי ַא ,רעטַײרּפש

 |7955 7951 .6 גױא .גנולײצ רעד .ןַאטסידרוק

 ="גוי .(לידליּב ַא} ...קירוצ ,קחצי ,שטיוו;ר

 {7959| .11--10 " 1 רק

 :עגיד ;22 צעד מירפ .גָאט ןײא .מ ,ינכוזַאר

 עטנַאט ;25 צעד .לקניװ ןרעטסניפ ןופ טלַאטש

 םעד ;5 צעד .טכַאמ עײנ יד ;17 יַאמ .ילענ

 ,20 ץרעמ ."דערפ, }22 טּפעס .טױט סטנַײרפ
{7990--7995} 

 .הסעמ חספ ַא} אידג דמ .ל ,גרעּבנעזָאר
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 ן76951 .20 ץרעמ שז"ָאמ .(על

 .(עלעװָאנ}ק הטיחש תעשּב .ז ,לַאטגעזָאר
 עי .19 צעד טַײצ"וא

 ןצגנולייצרצד|} .םהרבא ,דלעפנעזָאר
 ןוא זעוּב ;22 טּפעס מָאמ ,ךכס םענירג ן'רעטנוא

 .יטָאמ-טַײצ} סעקסַאמ עטקעדטנע 115 יַאמ .תור
 ז5000--79981 ,10 יַאמ .?ןעװ

 --9'ז לפױא .'גנַאגפױא , ,הבֹוי ,דלעפנעזָאר

 עכילדנעטשרַאפנוא ַא |ןע גנולייצ רע ד) 5

 ּבעפ ,טרעשַאּב זיא'ס זַא ;ן10 נַאי װרָאפ .ךַאז

 .דנעה 8 124 טקָא .ןעּבעל ס'נעשנעמ ןיא 1

 .ןעװעג סָאד זיא סָאװ ;22 טפעס מָאמ .עלעט

 סע סָאװ ;178--170 יז 5 ,102--99 יז 2 קוצ

 ּבָאה ךיא ױזַא יװ ;2 טּפעס ּװרָאפ .ןעריסַאּפ ןעק

 -עלש טפול ;12 קוצ .טרעטנָאלּפרַאפ ןײלַא ךיז

 19 ,5 גױא .ךאז ענדָאמ ַא ;24 נַאי װרָאפ .רעס

 ןעגעװ (2 ןבוט םוי (|} :ןעגנולהעצרע יײװצ

 ."בימ .עק'המלש ;(חסּכ) לּבטוי"נימ ,(טינ רָאג

 .(לדליּב.םי} וצ ךיז טקוק'מ זַא ;(תוּכוס) לּבטוי

 עלַא, ;1 יַאמ .עקנעצס ַא .זײא ;2 צעד ּוורָאּפ

 רעטניה ;9---6 טש"ּברַא"רפ ."קצ ןַא ןּבָאה ןליונק

 ןיוש ןעהעג ײז. ;4/ .4ףוס' ןַאמָאר .רעיײלש ַא

 1440--437 יז 8 קוצ .(דליּב) ?קעװַא רעדיװ

 ַא 1260 צעד װרָאפ .(גנורענירעק ?עלעקנַאי,

 ַא ןעּבעל ;29 טקָא מָאמ .עציקס .הנמלַא צגנוי

 =עגעגַאּב עניײמ ןופ ."רע, }7 ּבעפ װרָאפ ,דליּב

 ...ןעכַאז ןַארַאפ {51--79 'ז 91 לּב"טיל .ןשינ

 .יּפסנָאק ;13 ילוי װרָאפ .שינעגעגַאּב ַא ןופל

 ןופ חיר רעד {21 װָאנ .(גנורעגיארע} עיצַאר

 ,טײצ המחלמ רעד ןופ דליּב רֶעשיגָאלָאכיסּפ .טולּב

 ן5094--50011 .14 ץרעמ

 ןופ לרעּפ יד ןופ .סירָאמ ,דלעפנעזָאר

 יי .20 ץרעמ גָאט"ליװ .םישרדמ

 ירפ .(דליּב ַש} םיתמ .לדירפ ,דלעפנעוָאר
 {505/1 . צעד

 =ָאנ, ךוּב ןופ} תונּנס ןשיװצ .ש ,ןײטשטַאר

 'ז 2 ,19--16 'ז 1 רעקַאלפ {!|("קָאדירָאװ

 אנריט ןופ שודק רעד ;360--53 יז פ ,49-0

 צעד--9 װָאנ די .4(גנולהעצרע עשירָאטסיה }

 |5025--5027| {1927--.ךשמה} 1

 ּפַא ײרפ .(גנולײצרעד} לרימ ,א .י ,שטנַאר

 סע 20



 --24 יז 8--7 טלעו"ר .סנעעשעג .ש ,ןיסַאר

 ן5030} .6

 :ָאטסיה ַא} רוסמ רעד .בקעי ,יקסוװָאנסַאר
 .10 ,0 ָאנ דָא"דענעק .גנולהעצרע עשיר

5051 

 גַאי וורָאפ .ָאנַאיּפ עמירָא יד |ןזצ יק ס} .י ,קַאר

 .ןערָאװעג טשיױטנע רעטיּב ךַאּבענ זיא ח 9
 .(דליּביּפַאש ַא) ןָאינוי יד לָאז ןעּבעל--;4 גַאי
 ףעטלַאהנײַא ןענעק ןעמ ףרַאד ןַאמ ַא ;0 ּבעּפ

 ן5035--8083| ,28 גַאי .גנולהעצרע

 ="וא .4.גנולהעצ רע-סקלָאפל להקה שאר רעד

 יי .21 דעש געװ

 טונימ ַא רַאפ רעקניה ַא .לארשי ,ןיּבור

 71 .47 טש"ּברַא"רפ .סולשל

 דליּב ַא ,ןַאמכילרהע םהרבא 'ר ,השמ ,ןיּבֹור

 .24--52 טש"װַא .ןעּבצל רעניטנעגרַא םנופ

 ןופ תונורכז} ארחא ארטס יד ;{1927--ךשמה|

 .8 טּפעס טצ"דיי .(ןערהָאי רעדניק עניימ
5051--5039 

 טסכעה ַא 'עּבעיל עגיּבײא, .ּב .ע ,ףָאניּבור
 שז"דיי .סַאה ןוא עּבעיל ןפ ןַאמָאר רעדנענַאּפש

 41 ,21 ּווָאנ--9 טקָא

 *העצרעל "רעכילקילג רעד + .סחנּפ ,יַאדור

 ג"ל רענרעדַאמ רעד ;29 ץרעמ לּבט"דײ .{גנול

 רַאפ ןערהָאי רעדניק יד ןופ ! השעמ ַא} רמועּב

 ן5042--5041 .2 יַאמ .(סיױרג ןוא ןיילק

 ,(גנולײצרעד}ק ענעגײא .י ,סעוויר

 .11--6 *ז-1 גימ

 ןרעטש
5045 

 גױא טנײה .ןעטכישעג}} רעריּביס .ה .ּב ,זייר

 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,5 ,5 טּפעס ,27 0
 ןופ גינעק-רעּפוק רעד ;14 טּפעס טנײה"זירַאּפ

 .51 צעד -- 18 טקָא טנײה .{ןַאמָאר) ריּביס
 5045--5441 {1927---ךשמהְ}

 םַײח |ןעגנולייצ רעד} .קחצי ,ןַאמזייר

 טּפעס .תושפנ תנּכס ;10 ּבעפ לּבט'די .ּבולדָאּפ
 ז5047--56461 .8

 .ייצ רעד ,רצדלִייּב) .םהרבא ,ןעזייר

 סױא .ןסעקסערָאמוה ןוא ןצגנול

 ן23 ּפַא גָאט"ליװ ,ײנ סָאד ףױא ;26 רעג .סוחי

 ימױא יד ;14 װָאנ ירכ .געװ ןּבלעז םעד ףױא

 רעכילצעזעגמוא רעד ;19 ץרעמ מָאמ .טפירש

 4154 ,153 לּב"טיל ,3 טּפעס גָאט .טנענָאּבַא

 .רעמַאזנײא רעד ;32 רעג .ןעלקיטרַא עטסױזמוא

 ן24 צעד מירפ .סעוליא ;10 ץרעמ גָאט"ליװ

 ,ֿבָאט ןקידעכָאװ ַא ןיא ;19 צעד יירפ .םירג ןיא

 גױא מירפ .םורַא ןרָאי ןיא ;20 ץרעמ גָאט"ליװ

 =האװ רעדמערפ ַא ןיא ;13 גױא גָאט"ליװ ,8

 "נָא רעד ;17 ינוי נָאל טײצ ,2 יַאמ גָאט .גנונ

 יד ;10 ינוי .לעקנָא רעד ;20 טּפעס גָאט .ּבױה

 =יּב ןהֵאּב רעד ;|12 ָאיר לּבװ"דיי .עטגידײלַאּב

 144 רעג .ןַאמסענזיּב רעד ;133 לּבװ/ רַאזָאר .טצל

 .רעדיל עלעכיּב ַא }17 טּפעס מירפ .דומע םייּב

 ,תועט רעכַאלקילג ַא 147 טש"ּברַא ,24 טקָא יירפ -

 טקָא מירפ .עקשוּפ ענרעזעלג יד ;21 װָאנ יירפ

 ּפַא מָאמ .דמַאז צלעג }12 ּבעפ ,טפַאשײרטעג

 . "רעדנעעג סָאד 112 סנ .רונש עטנרעלעג יד ;4}

 .יּבר רעטרעדנעעג רעד 23 ילוי גָאט .!ױה עט

 מירפ .דלעה רענעלַאפעג רעד {18 יַאמ גָאט"ליװ

 "צנירג, ;12 ץרעמ .ענעּברָאטשעג יד ;29 טקָא

 =עה יד ;20 ּפַא גָאט .ןעסירג ;24 ינוי .רעדניק

 טצ"פ .דלעה ַא {--6 'ז7 רעדעפ .עפוטש ערעכ

 'ז 5 ךוּב"וא ?רעכַאלקילג זיא רעװ 51 צעד

 -כעז ַא }} גַאי מָאמ .טנעיצַאּכ ןייז ;100--+9

 וי קלָאפ ,111 לּב"טיל .ןדע-ןג ןופ קלח טסקיצ

 --9 יז 7 גוי"רפ .לוװיטש סנטַאט םעד 11 ינ

 4290 ץרעמ מירפ ,טנגוי ;23 רעג .טסײרט יד 0

 ,עּביל ןוא דיל ;? ּפַא מָאמ .םיריבג ןָא דנַאל ַא

 ;28 ָאנ ײרפ .רעפטנע רעקיטומ רעד ;{4 סײנ
 :עטיײװ-:טנעהָאנ יד {5 ילוי מירפ .טָארקנַאּב ןכָאג

 23 װָאנ מירפ .שטנעמ רעטעקַאנ רעד ;3 נַאי גָאט

 ילוי גָאט ,סוחי רעײנ ;2 צעד ײרפ ,לּבעמ עײנ

 צעד טצ"פ ,10 טקָא ײרפ .שטנעמ רעײנ ַא ;}

 רעד ןופ ;29 ּפַא קלָאפ .חלג רעשילױּפ רעד 0
 .ירפ ;2/ לַאמ מירפ .טנײרפ ;כ ּבעפ מָאמ .,ךיוה

 "דײמ-רעטעּברַא ײװצ יד ;3 טקָא יירפ .סגגרָאמ

 ;24 צעד טצ"פ .רערעל ייװצ יד ;12 יַאמ ,ךַאל

 ײװצ יד }3 טּפעס מירפ .סרעטומ ײװצ יד

 ילוִי גָאט"ליו .גנונױאוו-רעמוז ףױא ךעלדײמ
 עכײה יד ;81 טקָא יירפ .,ןטנערוקנָאק ;2

 טּפעס גָאט"ליו ,60 טּפעס גָאט .הנידמ

 ריצַאּפש יד ן3ֿ טּפעס מירפ .ןרעה רפוש 9

 ."ליו .ריבג רעמַאזרַאּפש רעד ;18 װָאנ .סַאג

 ,16 ּפַא מירפ .דרע טימ ליּפש רעד 14 יַאמ גָאט
}5105-5045( 
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 -טקלָאפ ַא} רענעּבױהרעד רעד ,הרש ,ןעזייר

 א םינכש 17 טּפעס גָאט"ליװ .(עלהשעמ

 5110--51091 .8 צעד .(טנעמגַארפ

 מירפ ,(עציקס} הבנג יד .בקעי ,רעדעפזייר

 {5111) .20 טקָא

 :ָאר} רעגניז זעשזד רעד .ןושמש ,ןָאסלעפייר
 .ָאנ עקירעמַא ןיא ןעּבעל ןעשידיא םעד ןופ ןַאמ

 .(ןעמָאנ ןעּבלעז ןטימ קיטש םעד ןופ טריזילעװ
 ן51121 .9 בַאי שז"ָאמ .ּבױהנָא

 לּבװ"רַאזָאר .(עציקס} ךילשּת .א ,דל--ר
39. 5111 

 לּב"זירַאּפ ...לּכה ךס ןכָאנ .ןימינּב ,רעלסער
 ףױא , ןַאמָאר םנופ טנעמגַארפ ַא7 חמצ 9

 לּב"טיל .4בורקּב טנײשרעד סָאװ "דרע רעטלַא
 .ייצרעד'} ישַאװַארַאק יניש ;382--881 יז 9

 15116--5114| .19 ,18 לוק .(גנול

 צעד ָאידַאר"שרַאװ .(עציקס} עק'האל .ק .ׁש
510 71 

 1 רענָאיּפ .טנידרַאפ רעטָאק ,א ,שטיוװעיַאש

 5111 .4--2 ז

 יד ןופ הכולמ רעד ןיא .ׂש ,שטיװָאנכַאש

 8 ןופ גנולהעצרע עשידוי.שירָאטסיה} םירזוּכ

 עשידיי .(גנוצעזטרָאפ} .(טרעדנוהרהָאי ןעט

 ןיי| ,9 ילוי ןּבעל

 :העצרע) ןעמָאנ ַא ןהָא הבצמ ַא ,א ,ָאריּפַאש

 {51501 ,22 צעד שזיָאמ .{גנול

 ּבעפ טצ'פ .ךעל'השעמ-חרזמ .ז ,ָאריּפַאש

5. 5111 

 ןופ ןַאמָאר .ןטלעװ ײװצ ןיא .י ,ָאריּפַאש

 ן5155| ,28 ּבעפ קלָאפ .ןּבעל ןשידיא םענרעדָאמ

 15 גױא מָאמ ,.,,!"ידָאכיװ, ,ג ,ןַאמפָאש

 רעדוצ |ןציקס} ;24 ּפַא גָאט .גנולהעצרע *!דישז,
 3 ילוי גָאט .ןעמעװ ּבילוצ ;20 גױא מירפ .הנבל

5126--513( 

 .ױרט ןיא ןןעגנוליי צרעד} ,ל ,י ,יקצַאש
 גױא .טױט ןופ שוק רעד 12 נַאי ןּבעל'נ .רע

 .תועובש ַא ןיא |} צי ק ס}114 יַאמ .גנוטער ;8

 430 ילוי .דליּב סנטַאט םעד 18 יַאמ .טכַאנ
 5152--5127} ,909 נַאי .ַאמַאב ַא

 רענײלק ןוא רעסױרג רעד .,ןַאמרעה ,ֿבַאװש
 (תוּכוס דובּכל עלהשעמ רעדניק ַא} גורתא
 .1 בקעי תיּב .("תומולח-רעדניק, ךוּב ם'נופק

321 

 יז 7 ןּבעל"דַאר .(עציקס} הנח .8 ,ץרַאווש
4 (5124} 

 המחלמ ןיימ ןופ .םולש ,דרָאּבצרַאװש
 .עניארקוא ןופ רעדליּב םָארגָאּפ .ךוּב:גָא ט
 יבוי מָאמ"דָארג ,7 ינוי גָאט"ליװ ,4 ינוי טנַײה
 לעטיּפַאק ַא ;0 ינוי מירפ .עידעמָאק ַא .9 4
 ינוי גָאט .טַאדלָאס ןעשידיא ַא ןופ תונורכז
 5157--5155| .8 ילוי מירפ ,+0

 :ַאּפש ַא} דנורנּפָא יא .מ .י ,ןָאוטעכיוש

 ןּבעל"דַאר .(טײצ צגיטניײה ןופ עטכישעג עדנענ
7 9 24 5135 

 18 יז 6 רענָאיּפ ,ָאניק עקידעּבעצל .ןַאמכוש
 ן5139) 48

 עירעס רעד ןופ} השעמ ַאזַא ,הֹּכלֹמ ,תימלוש
 {5110 .0 טשיּברַא"רפ .('יליל טימ ךיא,

 יט ןוא עירעזָאַאז ןופ לעדי .םהרבא ,רעוש

 טְקָא לּבט"דיי .4ןַאמָאר ַא ןופ לטיּפַאק ַא}  ַאשַאמ

 תוינשמ םִייּב ;31 צעד .לעּביארַאפ רעטלַא ןַא 2

 וװָאנ שזיָאמ .רעכוז:לעמיה רעד ן14 ּפַא .שיט

 רעד ;26 װָאנ לּבט"די .לעדַײמ-דלַאװ סָאד 7

 ַא ;7 י"ב טש"וא .איבנ ןעטלַא םעד ןופ טױט

 .סעדנעגעל ייװצ ;24 צעד ָאידַאר"שרַאװ .ןעמָאנ

 ;10 ץרעמ שזיַאמ .ןּבה תורצ ;21 ּפַא לּבט"די

 {8190-5141 .} נַאי לּבט"די .ןערָאװעג ףײר

 װָאנ מָאמ .ךס ַא ןופ רענַײא ,א ,ןַאמניײטש

 .ןעױרפ ;30 ילוי .ךָאװ רעד ןופ ןעדלעה 6
 |5153--5151) .19 ץרעמ

 ,.סעסיַאמ טימ עסיַאמ ַא ,ג ,רעפייטש

 .4--2*ז 2 .טקיטעּפשרַאפ ;4--1 יז
 ן5155--5154)

 רענָאיּפ

 ןע א .רשא ,ליטש
 .כ2 טְקָא ןּבעל*בילַאװ .(תונורכז

 לטיּפַאק ַא} ערה
61 

 רעמַא"ד ,ךצלּביטש םעדױּב ןיא .א ,רעליטש

 ן515ד| .47--40 5

 ירעד .ןעטעּבעגרעּביא טרָאפ ךיז .2 ,רעקיטש

 {5155) ,22 טּפעס לּבפ"נ ,23 גוא גָאט .גנולהעצ

 . טפמ



 .דליּב ,טכענ ץגעי ןופ ענײא .לאיחי ,ןרעטש
 5159 .9 לּבװ"דַאנַאק

 :עכ טש"וא ,לטעטשמײה ןײמ .םולש ,ןרעטש

 ן5161--5150| .33 .ןּבעל לביטש ןופ ;33 םעל

 צָארּפש ,ןגָארט רעװש ַא .קחצי ,דלעפנרעטש
 151621 .28--23 יז1

 ,ןבעל םיבצק ןופ רעדליּב .ּב .י ,ןַאמײרטש

 טינש ן2 .דלעפ םוצ קירוצ ;3 ,2 ,1 ןטניװ"נ
 5109-:81651 : .3 ,טײײצ

 ,רעס ןײמ ןופ .שינעקנעב .ּבײל ,ץַאקעשטש
 .0 ןידנעּב לּבװ"דיי ."תומשנ עטעװעטַארעג , ע

 ן51661 ְ

 סלַא איבנה והילא .ּבײל הרוהי ,יקסװָאלדיש
 .2 ןידנעּב לּבװ"די .(השעמ סקלָאפ} טַאטוּפעד

5171 

 :ױּפ"דיי .רעצרַאװש רעד לסָאי .מ ,דלָאגנײש
 ן51651 7 רע

 מירפ .ןַאמָאר רעשירָאטסיה ,םירמ ענייש יד

 1 ן1927--ךשמה} .81 צעד--10 צעד

 .(עציקס} רעלעט-רדס רעד .ד ,י ,קַאיניש

 .28 .(גנולהעצרע} זױה ןײז ןוא רע ;13 רע
5171-51701 

 -עּב ןמחנ יּבר טױל} ןװיטָאמ:םילהּת .ל ,ףיש

 .05--67 'ז 5 רעקַאלפ .(ל"צז רעװַאלסיר
 ן51751

 ָאריאַאק ןופ ַאזַאװ רעד ןיא ,השמ ,סירפיש

 ,('ןַײרַא ןוא סױרַא ןַאמָאר ןופ לטיּפַאק ַאל

 טקָא .(דליּב} טכַאנ רעמוז ַא ןיא ;26 ינוי ײרפ

 :גנולפייװצרעפ ןיא |}ע גנולייצ רעד} 6
 .הלח ערַאד ;4 ינֹוי .םי םײּב ;2 ּבעפ שזיָאמ

 *עמ 14 טּפעס .סָאװ רעד ינאט ;20 טקָא ײרצ

 12 ּפַא שז'ַאמ .םיפּתוש }0 גױא ,טױט סייג
 .16 ,19 ינוי ײרפ .קילע רעװַאכ רעניילק ןיימ

 ן5151--5178)

 .ּבַאר ;(לּבט"א) סיינ .ףיש ןפיוא .םכילע םולש

 .10 ,9 יַאמ ײרפ .(טנוה רעשידיא ַא} קישט
|8152--5153| 

 :"נ .(עציקס} עּביל עגיּבײא .א ,רעגניזעלש
 ןוא דומלּת ןופ .לרעּפ ץנַארק ַא 3 טּפעס לּבּפ

 ןככ טּפעס ,30 ּפַא ,5 נַאי .טלעמַאזעג .שרדמ

 8188--8184) ,2 םותי

 רעירַאּפ .דנָאטָאר .ךלמילא ,שטיװַאלומש
 ."ַאל .ןעּבעל רעלטסניק ןופ סעקנעצס ןוא רעדליּב
 עי ,16 ּפַא לּבט

 ַא} למיה ןפַא הבנג יד .לשיפ ,ןָאסרואינש
 .(רעציװַארג םײח דנַאּב ןעטײװצ םנופ לטיּפַאק

 קַאזָאק רעטעשזדנָאלּברַאפ רעד ;22 טקָא מירפ

 טקָא .("עגָאגַאניס, רעשטײד ַא ןופ השעמ ַא)

 15191--5190| .20 טְקָא לּבט"דיי 7

 עינָאלַאק ןיא געט םרוטש .סַאילע ,רעדיינש
 ?סערּפ .(?רעדליּב ספמַאקע עירעס רעד ןופל

 ןטי| .8 טּפעס

 .(גנולהעצרע} ...טרעשעּב .א ,ןַאורעטכעש

 יי .9--8 'ז 1 רוק"גוי

 .?ָאמ .(עציקס} טײקגינײלק ַא רעּביא .ז ,רעש

 פ"רכ .(גנולהצצרע} םײה ַא קירוצ ;22 נַאי שז
 ן5199--85194| ,55 טש"ּברַא

 דנַאל"אפ ,(דליּב ַאָל טנײה .'יעשי ,לעגיּפש
 ן51961 ,9--9 יז 5

 ינוי טצ"פ ,(גנוליצרעד) הצולח ַא .ז ,ָאריּפש

 יו .12 ילוי שזידי ,14} 2

 ףסוי ןופ קנעדנָא םוצ} ַאיסָא, .ש ,ַאריּפש

 51 .9--8 טעּברַא"אע .(רָאדלעּפמורט

 ןןזיקס עןוא ןע גנולייצרעד} .שולַּת
 עטלַא ןַא 129 טקָא גָאט .רעטלהעוװרעדסיוא רעד

 ,28 גױא .סַאּפש רעזיּב ַא ;19 ינוי .עטכישעג

 טּפעס גָאט .חילש רעטוג רעד 29 טקָא לּבפינ

 .ַאקשטָארעװ ;11 טּפעס .רעטסנעפ ן'רעטניה 0

 =ַאמ ַא ;11 װָאנ גָאט .גנילהירפ םענעי ;47 רעג

 יז 2--} סײנ ,9 ֿפַא מָאמ'דָארג ,10 ץרעמ ,עמ

 =ָארּפ רעד ;9 צעד גָאט ,12 רעג .דנעלע ;412-1

 גױא לּבפ"נ ,12 גױא מירפ ,21 ילוי .רָאטַאקָאװ

 ,זיאול ענַײלק יד ןֿפסײנ ,3 נַאי ,לַאפוצ ַא 0
 141 רעג , .ןיטסינַאיּפ עקנַארק יד 2 גױא גָאט

 ןענַאװש סָאד ;3--7 'ז 29--28 ּברַאפ .תונמחר

 גָאט .קערש ;18 רעג .ַאקשטָארוש ;21 לוק .דיל

 |8219--8199) .25 ינוי לּבפ"נ ,25 יַאמ

 יה ןופ 10 גױא שזיָאמ .ןײלַא ,ּב ,הֶוּפּת

 .תוישצמ עכיל רע דנואוו ס'לארשי

 ;7 טּפעס .הרוּת.ןיד ַא 123 ּבעפ .טעװעטַארעגּפָא
 ן5220--8516) ,9 ילוי .תונולסנ 129 ינוי ,ןויסנ רעד

 .קערש רהיא |ןעגנולייצרעד) .,ק"רשּת
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 ---הּכמ עטסערג יד {22 יַאמ לּבט"די .המקנ עכיל

 .ָאמוה טנעצָארּפ 100 ;(הסּכ) לּבטוי"נימ ,םינּב

 געוו רעד ;21 ץרעמ לּבט"דיי .ךעל'השעמ עשיטסיר

 -כיר רעד ןעװעג זיא רעװ ;6 יַאמ .עּבעיל וצ

 ַאֹ} ןזײװַאּב ערָאלק טינ ;1 ילוי ,20 ינוי .רעגיט

 ן20 טקָא גָאט"ליװ .(תמא טנעצָארּפ 78 השעמ

 "ניס ;} ינוי לּבט"די .ןעסערדַא עגיטכיר יד טינ

 ַא 17 טּפעס .ךיוא סָאד ןעק סע ;21 ּפַא .אלערעד
 תועובש ןוקיּת ;20 ּפַא .עזייר סטַײצכָאה עטרעטשוצ

 ןופ םילשמ---18 יַאמ .ערּבעגלַא יי רעסעּב זיא

 | 5232--5281| .15 גאי .הֹּבַכ שרהמ

 קיטירק ןוא עטכישעג 98
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 .8:35 צז .א ,לעקניפ .נ ,רעדנעלסיוא

(5533| 

 ענעּבילקעג .4ועשַאילע ר"דל תובשחמ לעּב
 .קרעּבערש :עשרַאװ .עגַאלּכױא עט-4 .1 .ןעטפירש

 רעזײלרעדטלעװ סלַא םלוג .ןרהא ,ןַאמרעקעּב

 ,ּברַאפדלָאג :עשרַאװ .("םלוג ,, סקיװײל ןגעוול

 5551 יז

 ךיא ןכלעװ טַארעּפער .ןסינ יבצ ,ּבמַאלָאג
 ײליּבוי ןעגידלּפָאד ןימ וצ ןגָארטעגרָאפ ּבָאה

 ןט:73 ןוא טײקיטעט עשירַארעטיל עקירהָא 0

 עג זיא סָאװ (ן"ּפרּת וילטּכ ו"ט גָאטסטרוּבעג

 .ליװ םעד ןוּכ ןרעײפ וצ םיא טנדרָאעגנייַא ןעוו

 .ןַײארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא-ןטַארעטיל ןשידיײ רענ

 |525509  .'ז 16 ,גַאלרַאפ רענליװ קורד :ענליװ

 1571 עז .ךוּב:ןעדַאטדלָאג 2087 86 ירכ טד

 .(רעדליּב טימ) ןעגנורענירע .'כ- ,יקסוועשטניוו

 .'ר 1,73 .יז 231 ."ךוּב ןוא לוש ,, :עװקסָאמ

 |5255| ,82 טלעװ"ּברַא .2 טלעװ"ר ,.א .ּב

 טימ ,עיטַאמָאטסצרכ עשירַארעטיל ,ג ,װָארּבַאי

 .עירָאעט:רוטַארעטיל ןופ ןטנעמעלע עקינײא

 :סייוװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ .לײט רעט41 -

 ן55591 ,יר 1,69 .יזקע 2000 ,יז 276 .דנַאלסור

 ןַאטַאנ עליה .|| .ורמוא ןיא .מ ,ווַאקַאװטיל
 .ז 2109 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .ןַאמסלַא

 "ה 0

 .10 ,5 טקָא גָאט ,רעגיג .ש .6 דלַאװגנּוי

 3540 253.  רעקעװ ,שטיװָארָאטנַאק םייח

 ףוטַארעטיל ןוכ עיגָאלָאכיסּפ יד ל ,רערהעל

 :קרָאײװנ .(עיגָאלָאטימָאליפ ןיא ריִּכִניירַא ןַא)
 ,יז 260 .תונּתמ

 ,גרעּבדלָאג .צ .ּב .10 רעמַאה ,דלַאװּכוּב .נ

 ריד .18 טקַא ,רעגינ .ס .10 טשיּברַא"רפ

 ן5541) ,1 פױא ,יקצַאש בקעי

 רעכײװצ .עטײװ ןוא עטנעָאנ .ןמחנ ,ליזיײמ
 |5245 .'ז 260 ,ןיקצעלק :ענליװ ,דנַאּב

 ן3243| .'ז 28 .ןיקצעלק :אשרַאװ .שַא םולש --

 א  רָאמוה ןײז ןוא םכילע:םולש .ש ,רעגינ

 ןופ !גסױרַא .?טעּברַא רערעסערג ַא ןופ לעטיּפַאק

 .טעטימָאק טײצרָאי םכילע םולש ןעטנעצ םעד

 15944} .'ז 16 ;קרָאיײוװינ

 .עג רעד רעּביא קילּברעּביא .סקַאמ ,קירע
 טקעּפסנָאק .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכיש

 םעד ןיא ןעטלַאהעג סעיצקעל לקיצ םעד ןופ
 :ָאטקָא ןעט:51 םעד ,ןָאדנַאל "גניר רעטײּברַא

 םעד ןופ !גסױרַא .1926 רעּבמעװַאנ ןעט29 --רעּב

 ץרּפ ,ל .י ןוא טעטימָאק סגנודליּב ןעלַארטנעצ

 .יז 24 ןָאדנָאל גניר רעטײּברַא ןופ טוטיטסניא
}5451 

 =רעפ ,עלעװָאנ ןוא ןַאמָאר ןשידיײ:טלַא ןגצוו --

 יוליא 0 טימ .טרעדנוהרָאי רעטנעצכעז--רעטנעצ

 געװ רעד :עשרַאװ .סעלימיסקַאפ ןוא סעיצַארטס

 .יז 230 .ןסיװ וצ

 ,20 ּפַא גָאט"ליװ ,4 ּפַא שז"ָאמ ,ןוימד לעּב

 ."טיל ,רעּפיש .י ר"ד .4 ילוי גָאט ,רעגינ .ש

 ן5246| .112 לּב

 .םעכײלַאםעלַאש ןגעװ עּמעט רעד וצ
 טעּברַא רעד רַאפ עמעכס) טַײצרָאי ןט:10 םוצ

 ןופ דליּבמָאקלָאפ םַצּב ָארויּבדיא 'רטנעצ .(לוש

 ,זקע 1000 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ר .ר .ס .וא

 ן52471 ,4 טלעװ"ר ,.ָא .ּב

 .תורוד עשירַארעטל ירד .? .ש ,ןָארטיצ
 עשידיי ןגעװ תונורכז ןוא סעקיטסירעטקַארַאכ

 :עשרַאװ ןעגַאלפױא עט9} .1| .רעלעטשטפירש
 5241 יז 100 .י"ַא ,קרעּבערש

 ן5249) 3342 עז .ןָאעל ,ןירּבַאק

 ל רעשיריי רעד ןופ ןָאקיסקעל .ןמלז ,ןעזייר

 4 299 ג



 ןצנַאגניא עט-2 .עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ רוטַארַשט

 .נעטשלופרַאפ ןוא עטרעמרַאפ עטעּברַאעגרעּביא

 ףיקצעלק :ענליװ .(י--אל .{ .עּבַאגסױא עטקיד

 .40 .ןטלַאּפש 1939,

 ינעי .2 צעד מירפ ,שטיװָאמַארּבַא שריה

 .119 ךַאלמינּפ א רעמינּפ ,סעלַאּביג עלעק

 .9 טּפעס טצ"פ ,.מ .ש .34 קלָאפ"די ,.מ .א

 .110 לּב"טיל ,0 ילוי טנײה ,לױײמ ןמחנ

 גָאט"ליװ ,12 ינוי יײרפ ,2 ךוּב"וא ,רמרמ .ק

 חנ .17 טּפעס טרָאװ"דיי ,טסנרע ,ש .9 ילוי

 ."ָאל ,ק--פ ,ל .ה .6 גױא מָאמ ,יקצולירּפ

 ן5250} .27 גױא סקע'שרַאװ ,.צ .א .0 קעװ

 השמ ךוּב ַא .הנ ,גרעּבנייטש

 .יז 160 .ןעּבעל :קרָאי
 ,3 פױא ,ןַײטשטַאלג בקעי

 ײויג .,רידַאנ

|5951} 

 עשיפַארגָאיּבָאטױא ,ךוּב םכילע:םולש סָאד
 .ּביִּב ןוא .ָאיּב ,םכילע-םולש ןופ ןעגנונעכייצרַאפ

 עגײז ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד עשיפַארגָאיל

 רעלעטשטפירש  ,רעדילגטימ:עילימַאפ וצ ווירּב

 .עטיל ,ןטפירש=טנגוי עטקורדעג טינ ,טנײרּפ ןוא

 :נײַא ,ןטעשזוס עטריטָאנ ,ּבײלּברעּביא רעשירַאר

 ןופ סעלימיסקַאּפ ,רעדליּב ,ךַאלטרעװ ןוא ןלַאפ
 .סירעטקַארַאכ ,תונורכז ,ווירּב ןוא ןטּפירקסונַאמ

 ןוא םיבורק ןופ םיא ןגעװ תוישעמ ןֹוא סקיט
 .ָאנָאמ טימ ןטכױלַאּב ןוא טריטקַאדער .טנײרפ

 :ַאּב ןוא רעטרעװ:ריפנײרַא ,סעידוטש עשיפַארג

 ןטנעצ םוצ) שטיװָאקרעּב .ד .י ןופ ןעגנוקרעמ

 םעד ןופ 'גסױרַא .(םכילע:םולש ךָאנ טײצרָאי

 :עיצנַאניפ רעד טימ טעטימָאק ךוּב םכילע:םולש

 :קרָאי-וינ .גרעּבניװ סירָאמ ןופ גנוקריווטימ רעל

 ז'ז) המדקה :טלַאהניא .40 'ז 891-116|זט

 עיפַארגָאיּבָאטיוא רעד וצ .(ז"ט--א
 .רַאפ עשיפַארגָאיּבָאטױא :ם כיל ע:םול ש ןופ

 ןיא קרעװ יד ןופ המישר ַא .(6--1) ןעגנונעכייצ

 ,(5--6) רדס ןשיגָאלָאנָארכ

 ---פ) "דירַאי םנופ , ךוּב םוצ עטכישעג לסיּב ַא

 19) *דירַאי םנופ , ןעלטיּפַאק ןוא ןעלטיט .(2

 .(14) *םותי םעד קילאומש , ןופ טנַאירַאװ 3

 ,שטיוװָאקרעּב .ד י :ה ב"ב ס ןוא החּפ שמ
 :וקָאד.החּפשמ ,(24--15) הביבס ןוא החּפשמ

 רע געגייא ןייז ןיא .(44--24) ןטנעמ

 .יא ןײז ןיא ,שטיװָאקרעּב .ד .י :קילּבוּפ ער

 .םולש ןופ ווירּב .(95--42) קילּבוּפער רענעג

 ילַאיל .(192--24) עילימַאפ ןײז וצ םכילע

 :סעּבָארּכ

 -,שטיװָאקרעּב .ד ,י

 ,רד .(197--154) םיא עז ךיא יװ ,ןַאמפיוק

 --159) טלַאטשעג סמכילע-םולש ,ןַאמפױק לאכמ

 --145) עדײז ןַײמ ,שטיװָאקרעּב הרמּת 1

 םכילע-םולש ןטנעמָאמ ,גרעּבדלָאג .צ .ּב .(3

 ןופ ההּפשמ רעד טימ .(121--144)

 טימ ,שטיװָאקרעּב .ד .י :רעלע טש טפיר ש

 .(189--123) רעלעטשטפירש ןופ החּפשמ רעד

 190) רעלעטשטפירש וצ םכילע:םולש ןופ ווירּב

 ןגעו תונורכז עניימ ,ןיועל ןושרג .רד 8

 טביירפ טימ (2852--229) םכילע:םולש

 אב ד - :רַאֵי ץבא ג א ןופ ןדיא ןוא

 ץנַאג ַא ןופ ןדיא ןוא טנײרפ טימ ,שטיװָאק

 וצ םכילע-םילש ןופ װירּב .(201--283) רָאי

 -רַא וו םייּב ,(306--292) טנײרפ עטוג

 טַאטשרַאװ םייּב ,שטיװָאקרעּב .ד .י ;טַאטש
 ןשירַארעטיל סמכילע-םולש ןופ .(323--307)

 ןטקורדעג-טינ ַא ןופ טנעמגַארפ ַא :ּבײלּברעּביא

 עטקורדעג:טינ עטלַא ןַא ;"ווירּב ןטּפַאכעגרעּביא ,

 עשיטסירטעלעּב עטשרע יד ןופ ;עיױנעצער-ךיּב

 ַא ןופ ּבײהנָא ןַא ןדניצַא א רעירפ

 עירעס ַא ןופ ּבײהנָא ןַא ןהדבא יד ;גנוליצרעד

 שטנעמ ַא, ןוכ ריּתי ;םיתמ ןשיװצ :ןענָאטעילעפ

 רעד :סעטכישעג ןַאּבנזײַא יד וצ ;"ןגָאמ ַא טימ

 השעמ ַא ןופ ּבײהנָא ןַא ;ןוז רעד ןוא עטַאט

 ןַא ןָא גָאלָאנָאמ ַא ;ךאלעצעק :רעדניק רַאפ

 םנופ ןעגנוצעזרעּביא עַײרפ ;לּפענק סָאד :ּבײהנָא

 עטכַארטרַאפ ןופ ןעלטיט ןוא ןטעשזוס ;ך"נּת

 324) ךַאלטרעװ ןוא ןעמזירָאפַא ,ןלַאפנייַא ;קרעװ

 .עגרעּביא :םכילע:םולש ןגעוו תוישעמ .,(220--

 =יא ,(927--531) שטיװָאקרעּב .ד ,י ןופ ןּבעג

 .* .(960--327) רעדניל .ּב .ג ןופ ןּבעגעגרעּב

 ןפַאש ןוא ןּבעל םניא סמוטַאד ,שטיװָאקרעּב .ד

 ַײּב ,יקסניּפ דוד .(309--261) םכילע-םולש ןופ

 .ָאזרעּפ .(271--870) טעצּב-הסיסג סמכילע:םולש

 םכילע-םולש םעד ןיא טנָאמרעד ןרעװ סָאװ ןענ

 ,סעלימיסקַאפ ןוא רעדליּב .(81--379) ךוּב
 ן5252)

 -לגניא ןוא עשרעדניק ענייז .םעכיײלַא:םעלָאש
 .לא סמעכײלַא-םעלָאש ןופ ןעלטיּפַאק} ןרָאי עש

 ,ל ןוא ןיּבָאד .ש ןופ טריגַאדער 4עיפַארגָאיּבַאט

 8000 .ז 11,924 .עגיל=רוטלוק :װעיק .קינזער

 יב קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא .לוש) .'ק 40 .יזקע
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 םוצ .רעדניק עשידי" עלַא רַאפ םכילע:םולש

 :ןעשרַאװ|} ָא"ָא .םכילע-םולש ןוכ טײצרָאי ןטנעצ
 15254) ,40 יז 4 .ציצַאזינַאגרָא-לוש 'די*

 ן52551 יט291 צז .שפנה תחמש

8 

 61 ,1 יַאמ לּב"זירַאּפ .ַאקידוי .3 ,א

 קעװַא טיג זיא רע .,שריה ,שטיװַאמַארּבַא

 גָאט"ליװ ן|ןעמכילע:םולש ןגעװ} .4ןעכירטש}
 ן55571 .29 ּפַא

 :"ָאמ .ןעלױּפ ןיא ןינַײרּב ןבואר .היעשי ,רעגוא

 5551 .25 יַאמ שז

 טלעוװ"ר .יקצַאװעשטשַאכ ,מ .נ ,רעדנעלסיֹוא
 יז 8--7  .גרעּבניניפ .ע ;124--151 2-1 

 .25 ּפַא גָאט"ליװ ,םכילע-םולש ;129--1
(8959--5961} 

 ן35651 .84 עז =

 ןגרָאמ .עשרַאװ ןיא טנװָא רידַאנ ןפיוא
 1 .1 עלסינַאטס

 .א ןגעװ} .רעטכיד רעגיצרַאה ,רעּביל רעזנוא

 {5204) .58 טש"ּברַא"רפ ןײליּבוי סנעזייר

 סָאװ ,ןטנעמוקָאד יײװצ ,?רעמַאה ןרעטנואז

 סשַא .ש ןגעװ| .עטכישעג רעד רַאפ טינ ןגױט

 קרָאייוינ ןיא גנורעייפ:םואעליּבוי ןַײז ףיוא עדער

 טָאקיָאּב רעד |װירּב םענעפָא סנַאמזַאלג .ּב ןוא

 --ןרָאהנײא טקילּפנָאק םעד ןגעוו} ,עטריטָאקיַאּב ןופ

 חוּכ רעד |עגיל.רוטלוק רעזירַאּפ רעד טימ רואינש

 יד {1 *נ *ךוּב רעזדנוא , ןגעװ} .טסערט ַא ןופ

 ,ג ןופ *שַא .ש, ןגצװ| ,ּפױרג עקידנעשזדנָאלּב-

 --141 יז 1 ןַאּפש ןיא |1026 עשרַאװ ,ליזיײמ

07. |15565 

 יָאנ עװיטַאמרָאפניא| .רעטעּברַאטימ ערעזדנוא

 561 .6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ךֹוּב"וא |ןציט

 ןאל ןעירעטסימ ןוא ןעײדיא ,דוד ,וָאטַאנגיא
 ןופ {16 װָאנ ירפ .4ןיגלֶא רבח וצ רעפטנע

 *ַאה |עיצולָאװער ןוא טסנוק ןגעוו} .ןגעוו טַײקרָאלק

 15265--59671 .99--37 *ז 7 רעמ

 ן5569| :280 ַצֶד ==

 "רעלעיפיצנירפ, רעד ,דוד ,גרעּבסלעדייא

 .24 קלַאפ"די .ןַײארַאפ-רעּבײרש ץרּפ .ל .י
 ן5270)

 ן5711 .5032 עז --

 ,כיד יד ןגעװ) .תונויסנ ײװצ ,ר ,דנַאלזייא
 ן"טיהירפ, רעד םורַא ךיז ןריּפורג סָאװ ,רעט

 ן52721 ,94--93 יז 4--9 לזניא

 יער ,עמַארד עיינ ַא ס'שַא םולש .א ,ןרָאהניײא

 ן5275| .8 צצד שזיָאמ ."רעּבלז דנערעוװ

 .רעּביא ןופ סלעּפמעס ײװצ ,דֹוד ,ןרָאהניײא

 .לעגרעּב ,ד ןגעװ} .רעּבײרש עשידיא עטעילוקעג

 ן5274| .19 גױא וורָאפ |ןײטשּפָאה .ד ןוא ןָאס

 לארשי ןגעװ) | ןערענָאיּפ יד ןופ רענייא|
 1 .7 טקָא לּבט"דיי |(ק"רשּת) ןיװעז
 ?רַאפ,טשרע םנופ ןוירב רעטנאסערעטניא

 ןמלז וצ) שטיװָאקילעז לצעג יפָארּכ םענעּברָאטש
 {55761 ,157 לּב'טיל ,(ןעזייר

 ,גײטש, .ןַאמזַאלג ךורָאּב .17 ,שטיװַאקַאסיא

 .102--101 יז 4 טלעװ"ר .ןלעװָאנ ."סבעוו
 ן55771

 =יל ןשידיא ןיא טנװָא-ןעזײר םוצ ,ריד .י ,ּפיא

 71 ,25 קירפַא .ןייארַאפ ןשירַארעט
 ָי

 עשיטסילַאנרושז} ןריטיצ ײז יװ .8 ,ןיגלָא
 24 טקַא יירפ .(ןשטנעמ "עקידרשוי, ןופ ןדָאטעמ

 וצ ןעגנוקרעמַאּב) קיטירק ןוא רעטעגּפָא ןגעוו

 ן3 טְקָא .(עגַארפ-רוטלוק *רעטקָאטײװעגנָא, ןַא

 ןגעװ ןעגנוקרעמַאּב) ץנעטָאּפמיא עׂשירַארעטיל

 .כיד עשירַאטעלָארּפ טינ "עטסגניא , עכַאלטע

 7 רעמַאה {'ךוּב רעזדנוא , לַאנרושז ןופ} . רעט

 רעפטנע ןַא} עיצולָאװער ןוא טסנוק ;36--81 יז
 ןע'געזייר םהרבַא 194--91 יז 9 .(קיטירק ַא ףַא

 418 יַאמ ײרפ .(בוט םוי ןַײז וצָל סורג רעזנוא

 דנעּב 2 ןיא *ןעמַארד, רעלקעס .ה .ןעמַארד עַײנ

 "ןטלעװ ןשיװצ , ץיניזָאק .י .ש ,1022 קרָאייוינ

 *סרעטקַאנַײא ןעצ , לעסקײד .ש ,1922 קרָאי-וינ

 "ןעידָאג עינ, שטיװצלעשמיש .מ .1922 קרָאי.וינ

 ן5553-8579} .,47 *ז 1 רעמַאה ,1929 קסנימ

 רוטַארעטיל עשיסקָאדָאטרָא יד ,מ ,ןַאמטלַא
 {5551 .20 טּפעס דוי .דנעגוי יד ןוא

 .םולש ןשיװצ *גָאלַאיד , רעד .השמ ,ןַאמטלַא

 רעטנעצ רער ;14 רַאקוּב געװ"וא .ץרּפ ןוא םכילע
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 3257--82861 .7 .םכילע-םולש ןופ טײצרָאי

 .ַארעטיל עטידיי יד} .שפנה ןוּבשח .מ ,ןַאמלַא

 {5:8 109 לּב"טיל ןדנַאלסורנטַאר ןיא רוט

 .גנע ןופ ןעגנוצעזרעּביא סנעסיײא ר"ד ,א ,ימלא

 -עטיל יד ןגעװ ;32 קלָאפ'די .רעטכיד עשיל

 פיוא .ןייארַאפ רעּבײרש-ץרּפ ןופ ןזירּפ עשירַאר
6 10-8. (5989--5290| 

 ירַאטעלָארּפ ןגעװ עטַאּבעד יד .רעדנַאסקעלַא
 :ש ןוא ןיגלֶא .מ רבח ןשיװצ} רוטַארעטיל רעש

 ן559?| .20 טְקָא יירפ |טכירַאּב| .4רעגינ

 לּב"טיל .ןָאסלענעצַאק קחצי ײּב .א ,ןירעּפל;
 *יל רעד ןיא טירט עטשרע סניגַירּב ןבנאר 7

 *"טיל |ַאלרעּכ שריה יבצ| 17 יַאמ מירפ ,רוטַארעט

 סגנונעגעזעג) ...קעװַא טרָאּפ ׁשַא םולש ;132 לּב
 מירפ .(רעלעטשטפירש ןסיורג םעד דובּכל טעקנַאּב
 5295 --52931 .8 טקָא

 5 961 4 עז --

 ןט.10 ןַײז וצ) גורפ ,ש .ש .שרעה ,ןַאכרעקַא

 5971 .360--92 טעּברַא"אע .(טיײצרָאי

 ץרא ןיא טּפשמעג טרעוו *קוּבד, סיקסנַא ,ןרא

 5598 .28 ילוי שז'ָאװ ,לארשי

 רעד, ןיא עלעקניװ ןיא ןגעװ .ּב ,'קסנַאשרָא

 .58--86 יז 10--9 נימ ןרעטש .*טלעוװ רעטיוד
 ן5299)

 טימ טּפַאשטנַאקעּב עטשרע ןיימ ,םולש ,שַא

 יעגעזעג סשַא םולש ;(חספ) לּבטוי"נימ .ן'ץרּפ

 ןַײרַאפ-ןטַארעטיל ןיא טעקנַאּב ןפיואל עדער:סגנוג
 |5501--5800} ,127 לּב"טיל ,(עשרַאװ ןיא

 ןופ 'דער ,1926 ינוי--"ךוּב רעודנוא / .רשא
 |58021 ,18--17 יז 28/29 ּברַאפ .ןַאמּביל קחצי

 ןיא דנעװָא םחנמ רעסױרג רעד .ב

 .15 גױא טניײיה

 .עשיַאװ

5505 

 =עטיל רעשידיי רעד ןוכ) ןערטנעצ ײרד .,ד .ב
 84 יז 1 ןַאּפש ןיא ,(קיטסירעטקַארַאכ} (רוטַאר
--96, 5041 

 =נוי, ערעזדנוא ןגעװ עיסוקסיד רעד וצ ,ה .ּב

 {5305} .46--44 יז 2 רעמַא"ד ."עג

 ,ןבא קחצי ןוכ רבק ןפױא .םשרג ,רעדַאּב

 יידיא רעד ןיא סלײטס *עיינ , 9 ץרעמ לּבט'דיי

 םעד, ס'רעלקעס ;19 ּבעפ .רוטַארעטיל רעש

 ן5505--5306| .17 נַאי ."העיסנ ס'קידצ

 --ֿפ רעמַא"ד ."ןַאּפש ןיא, .י ,יקסנַאשָאטָאּב

 ףלעװצ} *?רעלטעּב ,---ףלָאװ .ח ;71--09 'ז 6

 180--49 יז 2 .1022 סעריַא .ּב .(ןעגנַאזעג
 ןענָאילימ ;8 רַאקוּב געוו"וא .רעשזרַאּבז לעװלעװ

 רעמַא"ד ,(טײצרָאי ןטנעצ ס'םכילע:םולש וצל

 ףַא שילָאּפ ןיא, ס'צרפ .ל .י ן3--3 יז 6--5
 צעד עסערּפ .(עיצקעל ערעלוּפָאּפ} "טייק רעד

 ?קרַאמ ןטלַא ןֿפַא טכַאנַאּב, סי'צרּפ ,ל .י ;7 6

 ,19 ,19 ,14 װָאנ .(עיצקעל ערעלוּפָאּפ ַאל

 .כַארטַאּב} קלָאפ וצ הלּכשה ןופ ;22 ,21 0

 =רָאי ןטנַײנ סמירפס רכומ עלעדנעמ וצ ןעגנוט

 =30 ןײז ֹוצְל ןעזײר םהרבא ;10 צעד .(טײצ

 .9--9 'ז 4 רעמַא"ד .(ײליּבוי ןקירָאי
3091--5516 

 ן55171 .3057 עז --

 80 ןײז וצל ןעזײר םהרבא ,ב ,קיניװטָאּב

 .18--14 יז 2529 רעקעװ .(םואעליּבוי ןעגירהָאי
5311 

 ן55191 .5035 עז --

 .עטיל ןיא ׁשַא םולש דובּכל טעקנַאּב רעד
 {5320| 6 טְקַא טגייה ,ןייארַאפ.ןעטַאר

 יש ןיא ײליּבוי סנעזַײר םהרבא ,מ ,לַאקַאּב
 5511 .10 ינוי יירפ .ָאגַאק

 ן55821 9 עז ,3 ,ָאשיײרַאּב

 .טנעכעוו ,רעכיּב ןוא םירפס ,הילדג ,קילּבוּב
 2328 .91 צעד לּבט"די ,קילּברעּביא רעכיל

 122 ,3 נַאי גָאט"ליװ .ןהּכה םדא .י ,ןָאודֹוּב

 ,ענליו ןיא לוש-רעניּבַאר יד ןוא ןהֹּכה ם"דא
 רעד ןופל ר"מש ןגעװ תונורכז לסיּב ַא ;9 ּבעפ

 ?וָאנ .('הביבס רעגילָאמַא ןיימ ןופ ןּפיט , עירעס

 ן5820--85524| .22 ,21 ,19 ,2

 *עז .י) |ה"ע ןַאמלעדַא ר"ד | יע ,רעװָאכוּב
 12 ,7 טקָא שז'ָאמ ,((ק"רשּתל ןיוו

 רעד רעײנ ס'ניגלָא רבח ןגעװ .נ ,דלַאװכוּב
 .| ּבעּפ יירפ .("לאוי ןוא עלירװַאה,) גנולַײצ
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 .ירעּב--ןיגלָא יד ןגעה .,י .ּב ,יקצַאטסָאלַאיּב

. 8 2 



 רצ כיּב ןשיװצ ;6-4 1 } פױא .תונעט ןָאסלעג

 ן5554--5559) .60 ,8פ ,4 ,3 2 ןגעל ָאק ןוא

 גַאט"ליװ .ןענעזַײר .א ןגעװ .נ .ח ,קילַאיּב
 35 27 ילץ

 סורג ַא} ןָאסרעּפלַא יכדרמ ,ה ,ןײטשָאלּב
 ןוא רוטַארעטיל ;14--15 יז 2 רעמַא"ד .(םיהַא

 עסערּפ .םָאֹּבלַא ןיא ןכאלמ .ל {6 ןעּפ .ןּבעל

 :רָאי ןטפלע םוצ} עדנעגעליץרּפ יד ;19 טקָא

 רעגינ) רעטילּפש ;7--8 'ז 9 רעמַא"ד .(טײצ

 ןופ "הליחמ ןוא עּביל ןופ גנַאזעג'ס , .ןידליג ןוא

 ן5540-88250 .3 צעד עסערּפ .(ןָאּפַאלּכ בקעי

 ידי יד ןגעװ סורג רעתמא ןַא .ס'הנה עמולּב
 =טנצ ןַאל לארׂשי ץרא ןיא רעלעטשטפירש עש
 ,17 טקָא גָאט"ליװ .(גרעּבנעגײפ לחר רעפ

 ן5541)

 5341 .5040 עז ,הירא -- ןּב

 טעמוא ןוא רעצ ןופ ךוּב ַא ,ןימינּב -- ןּב

 =יּפש ףסוי ןוכ |ןעגנוליײצרעד} ?טַײהנעגנַאגרַאפ ,)

 |5548| ,2 פ"ַאפ ,(1929 ,ָאר

 |5544) .40 פַאּכ .םזיגרעּבנעסײװ .לאקזחי ןּב

 :ָאיּב רָאּפ ַא) קילַאיּב ןמחנ םיײח .תובשהמ-לעּב

 רעריפ"דיי ,{0 קלָאפ"די .(ןעכירטש עשיּפַארג

 |5549} .(חסּכ) לּבטוי'נימ ,0 ּבעּכ גָאט ,2 ּבעפ

 סקלָאפ רעגיטַײזלעיפ ַא ,מ .ל ,ןימַאשזדנעּב
 צעד שז"די |שטיװעלומש המלש ןגעװ} ,רעטכיד
3. 5331 | 

 ?רֶא ךיז ףרַאד ןעמעו ףױא .דוד ,ןָאסלעגרעּב

 ;31 טלעװ"ּברַא .רוטַארעטיל עשידיי יד ןריטנעי

 סור ןיא ןּבעל עשידיא סָאד ןעזסיוא טעװ ױזַא יװ

 זַא יװ .1 .רָאי עכאלטע טימ רעטעּכש דנַאל

 יַאמ ײרפ .רוטַארעטיל עשידיא יד ןעזסוא טעװ

 גױא ..ךַארּפש-סקלָאּפ יד ןוא םכילע םולש 9
 ן5549--52471 .0

 .גרעּבנירג יבצ ירוא .ר"ד ,ש ,ןיײטשנרעּב

 יַאכ ַא} טעָאּפ רעשיאצרּבעה-שידיא רעגנוי רעד

 :רַא"אצ ,175--173 */ 8 קוצ .4קיטסירעטקַאר

 =ָאי.70 ןײז וצ} יקצילָאד לעדנעמ םחנמ ;15 טעּב

 יה 1411--409 יז 7 קוצ .4םואעליּבוי ןעגיר

 1925 קרָאי:וינ .רעדנעּב 2 ןיא ,ןעמַארד ,רעלקעס
 55901--552:  .3 קלָאפ"די

 3 ןעלגעז .סקופ .מ .א .םוחנת ,ןייטשנרעּב

 יא ,24--2ן ײז

 ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ .ד .י ,שטיװַאקרעּב

 ןעלטיּפַאק 112 װָאנ ,20 טקָא מירפ .םכילע םולש

 |5508-5854) ,916--809 יז 0 קוצ .םכילע םולש

 ן-361- 8396 .פ259 עז --

 155621 י34:2 עז .הֹרֹמּת ,שטיװָאקרעּב

 ץרא ןיא רעּבײרש עשידיא .פ ,ןודא-- רב

 :עײפ ןעזיר םהרבא ;117 ָאיר לּבװ"דיי .לארשי

 .22 גיוא גָאט"ליו ,לארשי:ץרא ןיא ןעגנור
55631--5564 

 .ה} סלדרּב רעגיטסײג רעד .ד ,ה ,רעדָארּב

 .4 דעש געוװ"וא .(עימָאנָאױיפ עגיטסייג סנילטַײצ
5361 

 יײט ס'םכילע םולש טימ .השמ ,ןָאזרעדַארּב

 ןגעװ} ..והצ שטנעמ ןופ ;14 יַאמ לּבפ"נ .ןעשט

 55 .7--5866 .117 לּב'טיל |רידַאנ השמ

 .| .ןציטָאנ עשיפַארגָאילּביּב .י ,ןײטשנָארּב

 .ּפָארַא ײנש--קיװײל .ה .ןעינש ןופ רעּבױז ףַא

 .כ .קירָאטיר ןוא עיזעָאּפ ןשיװצ .1/ .רענעלַאפעג
 יז 4 גימ ןרעטש .עמעָאּפ .עדַאינינעל---ןידליג

 .ב ןגעװ לקניװ רעקװעלירסַאק ַא ןופ ;63-0

 :ָאדַאכ, סעסינּפיק ,יא ןוא ?סעירָאעט , סװָאניסונ

 ן5509- 5051 .86--28 *ז10--9 .4"געט ןוא םיש

 וצ) .תובשחמ לעּב ןופ ווירּב ַא

 .46--49 יז 89 לּב"טיל

 :(ג--ז .מ

 ן55701

 |5:71) י5+ עז .ןעמעכײלַא-םעלָאש ןופ ןוירּב

 לּב"טיל .זָאנּבוד .ש וצ םכילע-םולש ןופ ווירּב

 ר 9.4

 ג"י רעטשרעק .'םוקפיוא רעד, ,ר ,ןַאמנירּב

 .91--87 יז 16 ּפָאה"וא .(קרַאי-וינ ,6
 ן55731

 ,רעטכיד ,העגערט:רוטלוק .ךירלוא ,לעדנערּב
 ;געװ)  גנילציװ:טלעװה ןוא ןוּבירט רעשידיא

 ?ארשי ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,יװַאקרַאה רדנסּכלַא

 --217 54 ךוּב"וא ,(וָאש דרַאנרעּב ןוא ?יװגנַאָנ

 ן52741 0

 ,-ליוו .קימעלָאּפ ןיא ןטיז ערעזנוא .א ,ּבמָאלָאג
 א .15 טּפעס גָאט

 6 2989 כ



 ירעּב ױל .ןטעָאּפ ײװצ ןגעװ ,ןַאמרעה ,דלָאג

 ןגעוו ;573--571 יז 6 ךוּב"וא .ץרוק .ש--ןַאמ

 .(ןרַאטנעמָאק ןוא ןרַאטנעמגַארּכ} ןעזייר םהרבא

 רעשידיא רעד ןיא סעיסרוקסקע ;179--172 יז 8

 "םיגהנמ עשידיא; סייָאּבַאר .ַא ןגעוו) עיגרוטַאמַארד

 .ױלּב , ס'ױדנַאל אשיז ,41920 ינַאי "טפנוקוצ ,ק

 ןופ צידעגַארט, ס'רידַאנ השמ ,-לַאגיטכַאנ ברע

 *זיא ןבואר ןוא 41924 ,?טפנוקוצ,,} ?טשינרָאג

 ;1929 צעד *לזניא ,} *אנהּכ רשא 'ר} סידנַאל

 ןופ עיּפָאזַאליפ יד ;36--33 יז 1 .41926 'נַאי

 :ניק ;202--286 יז 8 .רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 -ָאילּביּב רעדניק גניר רעטעּברַא :רוטַארעטיל רעד

 רָאי רעט 2 ןוא 1--6 ןרעמונ ,רָאי רעט {--קעט

 יז 4 .גניר רעטעּברַא גָאלרַאפ ,1--2 ןרעמונ

62--264. 3761--5550 

 153511 .804: עז .ּבַא ,גרעּבדלָאג

 לצקניװ ןעשירַארעטיל ןיא .צ .ּב ,גרעּבדלָאג
 {18 טש"ּברַא'רפ .4סיינ ןוא סעיצולָאװער חּכמ}

 םוצ'} רָאטקעּפְס .מ 144 ,טייהיירפ עשירַארעטיל

 ןוא ָאד ןופ ;18 ץרעמ גָאט .(טײצרהָאי ןעטשרע

 =יל ןופ ;160 גױא |ןַאמשירפ דוד ןגעװ| .טרָאד

 =ולָאװער טלעסיּב ַא חֹּכמִל לעקניװ ןעשירַארעט

 :ָאמ) ןעזײר םהרבא ;14 טשיּברַא"רפ .4עיצ

 :יּבוי ןגירָאי 20 םוצ--סעיסערּפמיא ןוֿא ןעטנעמ

 -העי 20 ןײז וצ) ןעזיײר םהרבא ;32 .(םואעל

 .4 ינוי לּבפ"נ ,9 יַאמ גָאט .(םואצליּבוי ןעגיר
5385--53891 

 ן55591 ,9 עז --

 .יל עשידי עשיטעיװָאס עײנ יד .נ ,ןַאדרָאג
 יז 1 בימ ןרעטש .רָאקּברַא רעד ןוא רוטַארעט
 ן55901 .ס5 1

 .םכילע:םולש זנוא רַאפ זיא רעװ .ש ,קילערַאג
 :כַארטַאּב} עזר רעגיטסײג ַא ןרפ ;28 ּפַא קלָאּפ

 :עטיל רעשידיא רענרעדָאמ רעד רעּביא ןעגנוט

 ן5892--58911 .32 קלָאפ'דיי .(רוטַאר

 מירפ .עגיר ןיא םכילע.םולש .צ ,ל?עקניפרַאג
 5931 ,23 ּפַא

 5941 י5+ צז .א ,ןייטשרוג

 5891 .5047 עז .ר"ד .ב ,ןילטיג

 ,עשרַאװ וצ ןגױא יד טימ .ד .מ ,רעסיג

 רעשידי רעד ןופ רעטנעצ סלַא עשרַאװ ןגעװ}

 ן55960| .32--51 יז 9 רעמַא"ד |רוטַארעטיל

 םולש וצ וװירּב רענעפָא ןַא .ךורּב ,ןַאמזַאלג

 םנופ רעטכיד רעד ;26--23 'ז 00 לּב"טיל .שַא

 עג ןקירָּט580 סנעזײר םהרבא וצ} ץרַאה ןטוג

 ןגעװ ןַאמזַאלג ךורּב {15 יַאמ יירפ .{,גָאטסטרוּב

 ,דנַאּברַאפ ןטעװָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 15599--53971 49 נַאי

 .ש ןגעװ} .װירב ַא .2קעי ,ןײטשטַאלג

 ן) .34--559 יז 1 ךיּב"וא |ץרוק

 :ַאמַארד יד ןעגעוו רעטרעװ צכילטע .א ,ץנַאלג

 וָאנ גָאט .שטיװָאקרעּב .ד ,י ןופ קרעװ עשיט
2; 53011} 

 ןעגעו רעטרעװ רָאּפ ַא .ר"ד .א ,ןַאמסקילג
 =לַארָאק ר"ד טסַאג ןעבושח ןוא ןעּביל רעזנוא

 יב .30 גוא סקצ"שרַאװ .קינ

 ,ןכירטש רָאּפ ַא} רַאצ רעזנוא .ל ,רעזעלג
 --5 יז 1 טנגוי .{קָאטשרוּב .5 .ּב ןופ ןדַאזיּכע
9 54021 

 ןיא ןעגרוטַאמַאה? רענַאיצילַאג .סקַאמ ,ליּבעג
 {5404} .29 ץרעמ טשלּבגָאט ,ַאקירעמַא

 טנײה .םחנמ דובּכל סעקנַאּבײסגנונעגעזעג א

 15405} .28 גיוא

 .ד .ה דובּכל טעקנַאב סגנונעגעזעג רעד

 ן54061 .7 טקַא מָאמ .גרעּבמָאנ

 .יא ןופ לטעטש סָאד--עקװַאלסערק .8 ,ץרעג
 שונייּב רענעּברָאטשרַאפ-גנוי רעד .ןטנַאלַאט עשיד

 רעד -- םכילע םולש {21 ץרעמ מירפ .ןַאמײטש

 םוצ} רעּבײרש רעשידיא רעטנעקרענָא רעטשרע
 15405--5407| .25 ּפַא .(טַײצרָאל ןט0

 ."דניק ןשידיא ןרַאפ , .עיפַארגָאילּביּב .ח ,ר--ג
 טצ'ּברַא .(1926--1929} 14--1 ןרעמונ

 יפו .236 רעשט

 .קיטירק עגניירטש רעדָא עדלימ .ּב ,ךרַאּבָארג

 .צפ .געװ סרעלקעס ;42--99 יז 1 טרָאװ עיירפ

 .ײר םהרבַא ;22--29 יז 8 ,27--98 יז 9 רעד

 ,(םואעליּבוי ןײז דובּכל רעטרעװ רָאּפ ַא) ןיז

 {5412-8410| 4 י'נ קנַאדעג רעשירַאטעלַארּפ

 רעטקַארַאכק

21 
 ןױײר םהרבַא .ר ,יקסווָאנַארג

 ;,71--608 'ז 2 ךוּב"וא ,{ןכירטש

 'ז 2 לזניא .טסירטעלעּב רעד .השמ ,סָארג
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 רערעסעּב, רעד ןוא טסירטעלעּב רעד ;39--50

 גָאט"ליװ ,224--223 יז 101 לּב"טיל ."רעזעל

 לּב"טיל .קיטירק ןּבײרש סָאװ רעטכיד ;10 צעד

 רשפא ןוא םכח רעד ;209--208 יז 100-9

 .עטיל רעשידײ רעד ןופ םכח רענַאיצילַאג רעד

 ןגעוו תקולחמ ַא {117 {רידַאנ השמ ןגעװ} ,רוטַאר

 ן5418--5414| .14--4 יז 11 לזניא .םולש

 .טפַאשגסיװ ןּוא גנַאלקלױאװ .ילתפנ ,סָארג
 ריש רעשידַײ ןַײז ןופ קיטירק סרעגינ .ש ןגעװ|}
 ן'רוטלוק, ןיא טקורדעג ,גנוצעזרעּביא-םירישה
 {54191 .18 לוק ,41--52 יז 11 לזניא

 .ןײארַאפ?ןעטַארעטלל ןיא צטַאּבעד:ץרּפ עסיורג

 *עק ָאעל ןופ טרָאװ רהיפניײרַא עדנעצנעלג סָאד

 {54501 ,20 צעד סקצ"שרַאװ ,(טכירַאּב) גינ

 ן54ל  י55 עז .ר"ד .סקַאמ ,דלַאװנורג

 .עטיל עריא ןוא טנגוי רעזנוא .נ ,טַאלּבנירג
 ."ןַאּפש ןיא , 114 צצד מירפ ,סעיזנעטערּפ עשירַאר
 .ןיא, סנָאסלעגרעּב דוד ;18 טקָא {2 'נ ןגעו|

 ?לצגרעּב דוד ןופ םילוגלג {3 ילוי קלָאפ ,"ןַאּפש

 ."ברַא .(געװ רעזדנוא , ןופ טקורדעגרעּביא) ןָאס
 ןקירָאי 70 םוצ} יקצילָאד םחנמ ;200 רעשט טצ

 ..ביו סירָאמ ;18 ץרעמ קלָאפ .גָאט:טטרוּבעג

 מירפ .(גָאטסטרוּבעג ןט:70 םוצ} ?לקסװװעשט

 ןַוּכ 130 גױא .,ןציטָאנ עשירַארעטיל 10 טקָא

 ןגעװ} .דנַאלסור ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןוא ,1929 עװקסָאמ} ,"דרעײנ, ךוּבלמַאז םעד

 "ורל "דיי ַא ןופ דו רעד, סנַאמסָארג דינָאעל

 ןשירַארעטיל ןופ ;0 פַאּב |1924 עװקסָאמ ,4שיס

 *עלּב עשירַארעטיל , יד ןגעוו)} .םידּפסה .ךוּב-גָאט

 :ךוּב-גָאט ןשירַארעטיל ןופ {27 ּפַא קלָאפ |"רעט

 ,ץיוװָאניּבַאר ןָאעל) רעלעטשטפירש ַא ןופ ףוס רעד

 .תואנק עכעלקנײרק .("ץילמה, ןופ רָאטקַאדער

 .וצ ;12 צעד מירפ .הוּכ רשי ַא ןשטיװַאר ךלמ
 ;29 טּפעס .(ןכירטש עשירַארעטיל) ןּבעל ּביל

 סײנ .(ןעגנוקרעמַאּב} גנושרָאפ םכילע-םולש
 ן5455--54221 ,(לּבט*א)

 ז 8 פיַאפ .קילַאיּב .נ .ח .םייח ,גרעּבנירג
5 9. 5541 

 1 *230 עז ,ף"ד .י ,דלעפנירג

 ןטנעצ םוצ .םעכײלַא-םצלַאש .י ,ןישורּבַאד

 {5556} .8 רענָאיּפ .טייצרָאי

 ן471 .8402 צז --

 ןוא רעדיל, :ןײטשנזײא בקעי .ה ,סדיװַאד
 ---47 יז 2 רעמַא"ד .1922 סערייא .3 ,"ןעמעָאּפ
 ן54551 9

 ַא ןופ שנעמ.תלהק רעד .יכדרמ ,סיצנַאד
 צעד לּבט"דיי .(ץיװָאקילעז 'פָארּפ טימ סעומש
 ן5439) א

 רעקיצרַאהּביל רעד .,פָארּפ .ןועמש ,וָאנּבוד

 רָאטקעּפס יכדרמ ;19 ּבעפ מירפ .ןָאזעניד ּבקעי

 "ןָאגרַאשז, ןופ ;4 ּבעפ ."טניירפ-זיוה , ןייז ןוא

 .וױה , ןַײז ןוא רָאטקעּפס יכדרמ .2 .שידיא וצ
 רעקיצכַא יד ןיא םכילע םולש ;פ ּבעפ ."טניירפ

 ן5445-5440) .(לּבט"א) סיינ ,תונורכז) ןרָאי

 טרעייפעג ןּבָאה ןסורסײװ יד יװ ,ל ,ןַאמשוד
 ,99 יבוי יירפ .טַײצרָאי ןטנעצ ס'םכילע םולש
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 .קַאּב עגולק, יד רעטנוא .סעטַאמ ,שטייד
 עשידיי עגנוי יד וצ גנואיצַאּב רעד ןגעוװ} ."ןייצ

 (54451 .8--4 יז 4 רעדעפ |רעטכיד

 וצ} רעלטסניק ןוא טסנוק ןגעװ .י ,וָאניײד

 -טע .טסנוק רעשירַאטעלָארּפ ןגעו עטַאּבעד רעד

 ,14 צעד ײרפ .(רעגינ ,ש וצ תונעט עכַאל
 ן54461

 ןגעװ} .סעיסרוקסקע עשירַארעטיל ,א ,קשמד

 ןןלוש עשידיי יד ןיא רוטַארעטיל ןופ דומיל

 :יל רעזנוא ןיא ןלעפ סָאװ ,ןוויטָאמ ;12/ לּב"טיל

 .לוש רעד ןופ 1707--766 */ 188 .רוטַארעט

 ןסעומש עשירַארעטיל וצ טקעּפסנַאק) קיטקַארּפ

 יז 9 לוש"נ .(לושסקלָאפ ןסַאלק צרעטלע יד ןיא
 ן5449--9447)  ס,006

 גנוטכיד עשידיא יד זיא יצ ,ל ,סרוקיירד
 ן5450| .20 ץרעמ מירפ ,טוט

 ,ןעמַארד} רוטלוק ןוא עמַארד .ה ,רעמירד

 יז 1 ךוּב"ױא .(רעלקעס .ּה ןופ ,רעדנעּב יװצ

 ?רעּפ ;31--76 יז 2 .םרָאפ עשיטצטסע ;32--1

 ןופ גנורּפשרוא .עיניל ןוא םרָאפ) טסנוק עכַאלנעז

 .8--9 */ } .(טלַאהניא ןוא םרָאפ .טסנוק
 ן458---54811

 ףעד ןוא ם"ּבמר רעד ,םכילע:םולש .ז ,רעּבַאה

 {54541 13 יַאמ קלָאפ .ַאעמָאלָאק ןופ לדיי

 4{ 261 ל



 ?נוקרעמַאּב .9 ,סעמַאש ןוא .ד ,ןײטשפַאה
 עלַא,סנַאמצרַאװש .א ןופ עּבַאגסױא רעד וצ ןעג

 רעד וצ ;37--56'ז 10--9 נימ ןרעטש .*רעדיל

 =עָאּפ רעשידיא רעד ןיא יוּבנורעפ ןגעװ עגַארפ

 |5450 פגפ| .,128--196 יז 90 טלצװ'ו עח

 עשיטירק .דלעפנעזָאר הנוי ,קחצי ,ץיװָארַאה

 5497 ,20 טש"ּברַא"רפ ,ןעטנעמגַארּפ

 *עסװעי יד טימ ןַאּפש ןיא .ּבַא ,ח ,ץיוורוה

 |5455) .25 קלָאפ"דיי ן"ןַאּפש ןיא , ןגעװ} .סעק

 5491 .5058 עז --

 .רוטַארעטיל ןיא סױירק .קלַאפ ,ןרעּפלײה
 {460} .9 ןּבעל ןוא טסנוק

 ןגעװ} ...טכוזעג טָאה רע ןוא .י ,ןַאמלעה
 .ןרעּב ןיא םכילע-םולש ;3 צעד מירפ ןיקס:נַא .ש

 402--54611 .29 ּפַא קלָאפ

 רַארעטיל רעד ןופ .ר"ד .מ ,ל ,טרעברעה
 .יצַאמ עּפעזושזד , סוװָאכילַײרפ השמ} ,טלעװ רעש

 םורַא עױַאטנַאפ ןוא תמא, סנַאמויּכש .ל .?ינ

 ר"ד ,"דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיא רעד

 גנוגעװַאּב-רעטײּברַא עשידיא יד , ;סױרּפ רעטלַאװ

 .רעדיל סנָאסניװעל רדנסּכלַא ."לארשי ץרא ןיא

 ."ל"ז ןיטשניּבור רּתסא תינּברהל ןורּכז רכס,

 ; .48 קלָאפ"דַי ן'ָאקדוּב ףסוי, סקילערָאג .ש
5341 

 ן5404} *9095 טז --

 .תונורכז טָאטשנָא גנוטכיד .ש ,א ,גרעּבשרעה

 ןלַאטנעזָאר ןַאמטיל ןופ תונורכז יד ןגעו|

 { ,29 ילוי ןּבעל"ג

 רעד ןופ עדײז רעד} יקסוװעשטניװ סירָאמ ,וו

 טלַא ןקירעי:70 םוצ (עױצָאּפ-רעטעּברַא רעשידיי

 ן54661 .9 רעשט טצ"ּברַא .ןערעוו

 ןט:70 ןַײז וצ} יקסוװעשטניוו
 ן54671

 סירָאמ ,י .וו
 .9 גוי"רפ .{,גָאטסטרוּבעג

 --908 'ז 5 ךוּב"וא .ק"רשּת .א ,רענילהַאװ
9, 54651} 

 .ןילָאװ ףַא יקס -נַא .םהרבא ,טָאטשפלַאװ
 ן54641 .8 צצד מירּכ

 .רָאי ןט:11 ןַײז וצ} ץצרעּפ .ד ,װָאקלָאװ

 {5470} ,07--93 יז 4 טלעװ"ר ,(טײצ

 ןופ םירבק יד ףױא .ר"ד .ריאמ ,ןַאמסקַאװ

 עשידיא עסױרג ײװצ ןופ טױט םוצ} דניירפ
 לארשי ןוא ץיװָאקילעז יפָארּפ :רעלעטשטפירש

 ןיפ71} .2 צעד לּבט"די .4(ק"רשּת) ןיוװעז ףסוי

 ןײז וצל ןינײרּב ןבואר ,ריקי ,יקסװַאשרַאװ

 ן55721 ,8 ּפַא טנײה .4ןעליֹוּכ ןיא ךוזעּב

 ןוא "ןַאּפש ןיא , םעד ןעגעװ .נ ,יקסוװַאשרַאװ
 ן5475} ,14 יַאמ טנײה .עטנַאּפשעגוצ יד ןעגעו

 ןַײז וצ ןכירטש}} םכילע םולש .י ,ןיקטיוו
 ן54741 .14 טלעװ"ּברַא .(טײצרָאי ןטנעצ

 ךוּב:ץיטָאנ ןַײמ ןפ .ר"ד .לאכימ ,טרעכייוו
 ן5475) .26 ּבעּפ טצ"פ .(ךי ןשיװצ רעּבײרש}ק

 --19 'ז 1 רעדעפ .ןיסַאּב .מ .1 ,רעּפנײװ

 :טַאלג בקעי {12--10 יז 6 .ןַאמוַאלג ךורּב 0

 'ז 2 .סָארג ילּתפנ ;32--29 'ז 0 פױא .ןייטש

 159--90 יז 4 ."םוקכױא, םעד ןגצװ ;15-9

 :סקלָאפ רעשידיא רעד ןוא ךוּב עשידיא סָאד

 רַעמַא ןיא ןדיא יד ןוא שַא םולש .רעדעל לוש

 יז 5 .סיאול דרַאנרעּב ן2---1 */ }1 רעדעפ .עק

 .ה 128--22 יז 4 פױא .גיוודול ןבואר ;16--59

 --28 יז 5 .סעלעיצל .א ;14--9 */ 1{ .קיװײל

 לַאנרושז רעײנ ַא 180--20 *ז 8 .םחנמ 7
 'ז 2 .םינָאלס לאוי {3 רעדעפ .("רעמַאה רעד ,)

 ,רַאפ ןַײק ךַאלגעמ טינ זיא סָאװרַצפ 112-10

 --1 'ז 2 ןלַאנרושז ןסױרג ןַײא ןגעװ} .גנוקיגײא

 .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןגעװ ןַאהַאק .ּבַא 2

 ַא 120--10 יז 4 .ןעזַײר םהרבא ;2 --1 " 5

 ,15--12 יז 5 .ןע'נַאהַאק .ּבַא טימ העש
5495--54741 : 

 לוק .רענעײל ןוא רעטכיד ןגעװ .3 ,ּבירנייוו

 רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןגעװ - ןגעטש 6

 יבַאלטלצװלַא ןוא עיצַארטנעצנָאק ןגעװ סעּפעק
 ן2494--?4931 .פ לּבװ"רַאנַאק ,טַײק

 ןעגעוו השעמ עי'תמא יד ,ר"ד ,סקַאמ ,ךיירניײװו

 עװַאקישט 22 יַאמ װרָאפ ,"השעמ עּבָאּב, רעד

 ןוכ רעטילּפש ַא ;30 יַאמ .רעכיּב עשידיא עטלַא

 ןגעװ} .דרָאפסקָא ןופ וװירּב ַא .רעטלַאלטימ ןשידיי

 ןטרעדנוהרָאי ןט514 ףוס ןופ העּבשה רעשידי" ַא

 5497--5391 .222--991 = 101 ל?לּב"טיל

 1 : 554 עז --

 7 ן55991 .9055 קז ," ,ןייטשנייװ
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 רעד וצ ווירּב רענעפָא ןַא ,לאירבג ,ןַאמסײוז

 'ז } ןטניװ'נ .רעטעלּב עשירַארעטיל עיצקַאדצר
14--16, 5500 

 .ושָאטַאּפָא ...זיא ָאד טָא ,ב .י ,גרעּבנעסײוו

 יז 0 ּפָאה"וא |"רעדלעװ עשילױּפ ןיא , ןגעװ}

 .ד .ה רעפטנע ןַא| ,װירּב רענעפָא ;429--6

 ייל רָעשידײ רעד ןופ דנַאטשוצ ןגעװ ןגרעּבמָאנ
 =רעקרַאּפ ַצ ;30--23 יז 11 ןןלױּפ ןיא רוטַארעט
 .י ןגעװ| .רעסַאװ ןיא טקיק ןעמ זַא טלעװ עס

 ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק ;23--23 יז 6 {ץרַאװש

 רעד רַאפ טירש יד 132--20 'ז 12 .רעיט ללּכ

 יז | .(ירּב רענעפָא ןַא} רוטַארעטיל רעשידיי

23-- 26, 85011--5505| 

 ץרפ טוּביל קחצי .ידַאקרַא ,וָאדַארגַאניװ
 ן5506| ,9 ּפַא לּב"זירַאּפ .(טכיל טײצרָאי אל

 ;48 טש"ּברַא'רפ .ײ?יּבוי ס'יקסוועשטניוו
 רעמַאה .ַײליּבוי רעקירָאי:70 סיקסוועשטניװ רבח
 ן5908--8807} ,23--24 יז 6

 .לעגרעּב .ד| .הבושּת ילעּב .ווװ ,עקרַָאיװעװ

 .ינ .ש ;8 יַאמ לּב"זירַאּפ |ןײטשפָאה .ד ןוא ןָאס

 ַא 417 נַאי .(םואעליּבוי ןקירעי;20 ןייז וצ) רעג
 ,עשרַאװ :עיסוקסיד רעד וצ} .המחלמ ענעריּכַאּפ

 סמכילע םולש וצ ;1 ּבעפ {עװקסָאמ ,קרָאי-וינ

 יַאמ .רוּביצ חילש רעטלײװרעדסױא רעד ,טײצרָאי

 |5513--5509 ,11 ץרעמ .,לעצנעטש .נ .א ;1

 עגיכַארּפ ט:לעיפ ר צזנוא .ּפ ,קיגרעיוװ

 .מ ןוכ רעדיל--ןערהָאי ענַײמ) רוט ַארצ טיל
 רדנסּכלא ןופ "רעדיל , ן3 נַאי שז ָאמ ,דַארגָאניװ

 גַאי .ךעל'השעמ ס'רעוװוַאּפ--רעװַאכ .ןַאסניוװעל

 +ולָאװער רעד ןופ םינּפ רעשילַארָאמ רעד 4

 ןופ ןעגנַאזעג, .גרעּבנײטש ןמחנ קחצי ןופ "עיצ

 תויכש , {7 ּבעפ .גרעּבכױג .י ןופ ?רוד רעזנוא

 .וינומדקלו שדוקה יבתּכל תונוינּת רצוא *ארקמה

 ,קישטיבולוס .מ ידיּב תורדוסמו תוטקולמ ,םהית

 ,"אקירעמַאּב םידוהיה תורוקל, .ה"ּפרּת ןילרּב

 ,דרַאנײד םירכא תאמ ןָאטגנילרא-ינרקּב בושיה

 יוינ ,דלעּכנהעש צזָאר ןוכ '"ןעּבעל ןופ רעדליב .

 יהט ןופ ןָאשקָאדָארטניא, יד .1022  ,קרָאי

 קרָאיינ .רעגיצלצימ .מ ןופ ןשילגנע ןיִא) ?דומלת

 תוויקחל תירבעה הרבחה ץבוק ;14 ּבעפ .32

 ,"װצ רעמונ ,םילשוריּב היתוקיּתצו לארשי ץרא

 ףסוי .רד ןופ םילשוריּב תירבעה הּתיסרבינואה

 =ידיא טכע ,ספלא השעמּכ םייחה השצמ .רענזױלק

 םײה תאמ ,ל"זח ירבד ףױא טיוּבעג ןַאמָאר רעש

 טקורדעג לכיּב שידיי ַא| ,ץטיברוה שיא ןהֹּכה

 "ּפָארוי ןרעטסיא װָא סושזד יהד, |םילשורי ןיא

 .רַאפ} .ןילָאגרַאמ דלָאנרַא .רד ןופ |שילגנע ןיא }

 *דנַאלנוז ,{1926 קרָאי.וינ ,רעצלעס סַאמָאט גַאל

 ,טומַאלַאמ ,ל ,י ןופ טריטקַאדער ,טפירשטַאנָאמ

 .ָאילש , .1 רעמונ ,ה"ּפרּת ןויס ,סעלעשזדנַא סָאל

 ןעגנוצעזרעּביא עשטײד *ערהעמ יד, ןוא *עלעמ

 .ײר רעסײװ רעד , }21 ּבעפ .ס"ומ עלעדנעמ ןופ

 .1023 ,קרָאי-וינ ,סָארג ילּתּכנ ןופ {רעדיל} "רעט

 .נעּב ײװצ ןיא ןעמַארד ,רעלקעס .ה ן23 ּבעפ

 רַאונַאי ,"רעדעפ יד, ;192) קרָאיײינ ,רעד

 47 ץרעמ ,1926 ּבעפ ,"דנַאּברַאפ רעד 6

 "ןעטַאַאטש עטגינײארעפ יד ןופ עטכישעג יד,
 ײװצ ןיא ,1922 ,קרָאײוינ ,ףָאגָאר ללה ןוּכ

 ןעגעװ תמא רעד, ;!4 ץרעמ .'1926, .רעדנעּב

 ,יקסגיצשעל בקצי ןופ ,"דנַאלסור ןיא ןעדיא יד

 .רַאורּבעּפ---רַאונַאי *ךוּב רעזנוא , ;1923 ןילרעּב
 ?טָאמ םהרבא ןופ רעדיל "עגיטנעגרַא ןיא,,;21 ץרעמ

 *טײהנעגנַאגרַאפ, ,1925 סערייַא סָאנעוּב ,שיװָאק

 .19232 קרָאי:וינ ,זעגנולהעצרעד ,ָאריּפַאש ףסוי ןופ

 ,עױעָאּפ ןוא עיפָאזָאליפ עשױעניכ יד ,ימלַא .א

 ףסוי ןופ ?רעדעיל, {25 ץרעמ ,1023 קרָאי=וינ

 ןופ ,"םוטנעטסירק ןופ גנוהעטשטנצ יד, ,קינלָאר

 עטכישעג יד, .1023 קרָאיוינ ,גרוּבזניג .א ,רד
 קרָאיוינ ,סילייּב לעדנעמ ןפ ?ןעדײל עניײמ ןופ

 ןופ טריגַאדער *סקנּכ רעװָאדולּבַאז רעד) ,35

 ַארעװ ;1 ּפַא ,1929 קרָאיינ ,קַאילּפערק בקצי

 שיסור ןופ טצעזרעּביא ,'ןערַאומעמ , ס'רענגיפ

 סָאד ן1023 קרַאיהינ ,שטיװָארעשָא .מ ןופ

 רעד רַאפ רעכיּבנעײל , עירעס רעד ןופ עטסקצז

 .נַײטש .י ןופ טלעטשעגנצעמַאזװצ 'לוש רעשידיא

 ןופ סעיצַא-טסוליא ןוא ןעטערטרָאּפ טימ ,םיוּב

 .10232 קרָאיײװינ ,ןַאמלדוג .א ןוא . ןָאסנָארַא .ּב

 לב ןוא רעקנעד ,יניצַאמ אּפעזושזד , 111 ּפַא

 ,ןָאטגנישַאװ ,וָאכילײרפ השמ ןופ ?רעיירפ

 עשיטסילַאיצַאס--שיטסינויצ ענעּבילקעג , ןה'ּפרּת

 ,1923 קרָאי-וינ ,ןיקריס ןמחנ .רד ןופ "ןעטפירש

 .דנַאּב רעט:2 'ןעמַארד, .רעלקעס .ה ;13 ּפַא

 ;22 ּפַא .ה"יתּב ןּב םַײה ןופ *ךיז וצ קירוצ,

 .ב .י .שטיװָאּבֹוקַאי ַאזָאר ןוכ ?ןעגנַאזעג ענַײמ,
 יידיא רעד ןיא םזילַאמיסקַאמ רעד, גרעּבנײטש

 בקעי ןופ "ןעמעֶצּפ ןוא רעדיל , ."טלעװ רעש

 ןעטַארעטיל ןעשידיא ןופ 'גסױרַא ,ןײטשנעזײַא

 ףײטש . ןוכ *דנעגי, .,עניטנעגרַא ןיא ןייארעפ
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 יד ."עמיטש רעזנוא ,{90 ,23 ,16 ,9 יַאמ ;2 יַאמ

 ןופ "תישארמ// }6 ינוי ."עמיטש רעקָאטסילַאיּב ,

 םידעומל תושרד ,המלש ירּפ , ,ןײטשּפרַאש יּבצ

 יבוי .ץיװָאּבַאד שריה יבצ ברה ןופ *םיארונ םימילו

 =ייצ -ץניװָארּפ ַא, .קחצי ןופ "ענעלַאפעג יד רימ 3

 "ןעװעג זיא לָאמַא , ,וָאליּפרַאק םירמ ןוכ ?גנוט

 -דיװַאד המלש ;20 ינוי .וָאלעּפָאק .י ןופ תונורכז

 ."ךוּב רעזנוא , ןופ יײוװצ רעמונ ."טירט טטשרע) ס'נַאמ

 .ק ןוכ שידיא "סידנופָארּפ עד , ס'דלײװ רַאקסָא

 װָאנ ,24 טקָא {27 ינוי ,"דנַאּברַאפ רעד , ,רמרמ

 |5949---5914} .(26 ,19 ,12 צעד ,21 ,?

 ןעגעוו .דנירפ ַא וצ לעװירּב ַא .ּב ,קעדַאלװ
 טרָאװ ַא} הפי ףסוי {223 רעקעװ .ן'קילַאיּב .נ .ח

 15544--5545) .2 קוצ ,4רָאי גיצכעז ןערעװ ןייז וצ

 55451 *5+ עז .א ,ַאקרַאיװעװ

 .ןעזיר םהרבא ןופ רעטָאפ רעד ןעזײר ןמלק .ז
 5541 .599--998 יז 111 לּב"טיל

 םולש וצ} םורַא רהָאי ןהעצ ןיא .ג ,3 ,קַאז

 ;10יַאמ דָא'דענעק .(טײצרהָאי ןעט.10 ס'םכילע

 *סירעטקַארַאכ רעד וצ .רעלטסניק-ךַארּפש רעד

 .7 ּבעפ .ןּפַאש סיקסװָאלטישז ןופ קיט
|5947--5945 

 גָאט"ליװ .טעָאּפ סלַא םכילע.םולש ,ש ,סקַאז
 ן55491 .28 ּפא

 ןרעמונ ףניפ .סעױנעצער .לאֹומש ,ּבמָארַאז
 ן5550} ,30--29 יז 83 לּב"טיל .*ןעגנוצָארּפש ,

 ַאְל ליטס ןשידיא ןופ סעגַארפ .א ,יקצערַאז

 יז 11 טלעװ'ר .4קרעװ ןסױרג ַא ןופ לטיּפַאק

 יםעלָאש ַאּב טײקידװעליּפש-.ךַארּפש ;104--59

 ן5959--5551} ,193--126 *ז 6--5 .ןעמצכיײלַא

 טימ סעומׂש ַא ןופ רעטכיד רעקידנכוז רעד
 5551 .3 טּפעס ןּבעל"נ .(םיוּבטסַאמ לאוי

 רעזנוא ןוא "דרע, רעזנוא .השמ ,גרוּבליז
 ןרעטנוא רצוא רעד ן30 לפ"טיל .א ."טלעװע

 רעד ;112 |ןעזײר םהרּבא ןגעװ} ."טסימ לגרעּב,

 ,קַארַאכ סמכילע םולש וצ} שוח רעכעלרעדנוא

 58941--5956  .104 .(קיטסירעט

 :סָאמ ןיא טנװָא-ןָאסלעגרעּב} ,ל ,טלעגרעּבליז

 ,8 טְקָא יירפ ,23 טּפעס רַאכ ןרעטש .,צוװק
571 

 .47 ,46 ,45 טש"ּברַא'רפ .ןָאסלעגרעּב

 תוצראה-םע ןוא תורקפה ןגעק  .י ,רעגניז

 --26 יז 85 לב"טיל .4ןעגנוצעזרעּביא ןגעוול
7. 551 

 +ילר רעסייוו רעד , סָארג ילּתפנ .ד .ש ,רעגניז

 .ןטײצ ס'חישמ :ןײטשכָאה דוד ;3 ןעלגעז ."רעט

 .(1026 יַאמ טפנוקוצ) ןטקַא ריפ ןיא עדַאנָאפוּב

 קיצפופ ןַײז וצ} ןעזײר םהרבא ;31--30 יז 4

 שז"גוי ,29--22 יז 8 רעדעפ .(ײליּבוי ןקירָאי
3 55891--5561 

 ףעטנַײנ רעד וצ ,ןטַײצרָאי ייווצ .בקעי ,רעּפיז

 --װָאכָארָעּב .ּב ןוא ןפ-3--ןלעדנעמ ןופ טײצרָאי

 .וטפױא ןוא רוטלוק ;6 לּבװ" דַאנַאק .'צעד 7

 +עגעה ,גנואיצַאּב ,םזילַאקָאל ןגעװ לסיּב ַא (א)

 יד ןענײז סָאװ (3) .זנוא יב ןפַאש ןוא עינָאמ

 -(רעטרעװ רָאּפ ַא} ?ןלױּפ רַאפ "רעטעלּב !טיל,

 ן5963--59621 .15 לוק

 גָאט"ליוװ | ףקיירשּתל ןיוועז ףסוי לארשי
 שז"ָאמ ,7 טקָא טלעװ"דיי ,7 טקָא גָאט ,13 טְקָא
 5567--59641 2 טקָא

 ַארטנָאק רעגינ .ש .ר"ד .לאפר ,ןַאמגילעז
55631} 

 לבט"דיי ,תודמול ןוא רוטַארעטיל 7 טקָא שז /טענוערישבנק-ינעירטשנשע-יננש--רנעטשקירע טעמע ראטע ענה עק הע דע 3 .?ָאמ |ה"ע ןיװעז ףסוי לארש-| ,ג ,ץיװָאקילעז עב עושק אש
 יי .12 װָאנ ,12 טּפעס ,6 גױא 2 ילוי ,21 יַאמ ,19 ,5 ץרעמ ,2 0 4 בַאּפ

 גָאט ,29 ָאנ לּבש'דיי ה"ע ץיװָאקילעז ;ג
 5550 ,20 וָאנ

 5551 5064 פז .צ .ש ,רעצעז

 ,רעטכעלעג רעשידי רעד ןּברָאטשעג ,לבּברז
 5531 .104 לּב"טיל ןםכילעםולש ןגעװ)

 ןַײז ןוא יקסנַא .ש .ר"ד .םייח ,יקסווַאלטישז
 {45521 .14--13 לוק ,קוּבד

 .עז ףסוי.לארשי ןופ טױט םוצ .השמ ,ןילסישז
 !טגגוי ַא ןופ רעטרעװ עכעלטע} {ק"רשת| ןיוװ

 ן055521 ,22 טקָא גָאט"ליװ .(דניײרפ ןוא רבח

 .םולש ױזַא יװ ןוא ואװ .ש ,יקסװָאקושז
 ,קרעװ ענײז רַאפ ףָאטש טפעשעג טָאה םכילע

 =סױה טָאה םכילע-םולש ױזַא יװ ;18 יַאמ מירפ
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 564 ריי .|7 יַאמ .ךודיש ַא טריפעג

 רוטַארעטיל ןגעװ װירּב .* .מ ,שטיװָאמיַאח

 --10 ,99--95 י"ז 9--5 רעדעפ .4,ריפנײרַא

 .ןסעומש עשירַארצ טיל ;29--27 יז 1

 רָאּפ ַא 118 טש"ּברַא"רּכ .דויטע-המדקה עניילק ַא

 רעד .רעזעל ענײמ ;33 .ןענעוײר ןעגעוו רעטרעוו
 15558--89591 .54 .טסנוק ןופ הּכ

 ן5559) 155 עז .י ,ןיקייח

 5599 י ףחפד עז ,ןנח

 *הבושת לעב, רעד ןָאסלעגרעב |!| .האורח

 ."םירומג םיקידצ , עשיטסינומָאק יד ןעשיװצ

 11 ,17 טקָא לּבט"די

 רעלעטשטפירש טרעזנוא ןופ גנוהיצַאּב יד .ז .ט

 .גרעּבמָאנ .ד .ה ן32 ּברַאפ .ןעּבעל ללֹּכ םוצ

 ַײװצ ;27 .לצקניװ ןעשירַארעטיל רעזנוא ןופ 4

 עג טינ ןעּבָאה לבויה ילעּב יד סָאװ סמואצליּבוי

 ׁשֵא םולש רַאפ ןעגנורעייפ.לבוי יד ןגעװ} ,טלָאװ

 .25 .ןעזײר םהרבא }21 |קינרעיװ ץרּפ ןוא
 ן5596--55931

 {59971 7 עז --

 5591 י5070 עז .א ,יקסרעווט

 ,28 ילוי מָאמ .דנעװָא-רידַאנ-השמ .רעלעקנוט
 ן559

 ןײז וצ) סָאלשנעזײַא רּתלֹא .ףסוי ,ַאקרוט

 ןעגעװ {22 גױא לּבפ"נ .(טײצרהָאי ןעגיטנַײה

 ""וא ,"גנונעפָאה רעזנוא , ןוא גרעּבנעסײװ ,מ .י
 ן5601--0 5 ץרעמ לּבט

 .םולשל לַארָאמ עטרעטַײלעג יד ,ַא ,לַארטַאעט

 טצ'פ .4/רעּבלױ דנערעװער, עסעיּפ עײנ ס'שַא
 ן56021 ,3 טקָא

 מיר .םכילצ:םולש .דָאלָאװעסװ ,ץעוװָאגַאשט
 {5605) ,27 יַאמ ןּבעל"נ ,22 יַאמ

 םולש ןופ ןרוּפש יד ףױא ,לאינד ,ינרַאשט
 ףעירּב ;135 ,132 לּב"טיל .װָאכעשט ןוא םכילע

 .טעװָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןעגעװ

 עש ידיי יד ;289--293 יז 4 קוצ .דנַאלסור

 דגַאלסור:טעווָאס ןיא הרוטַארע טיל

 לּבט'ָאל ,22 נַאי לּב"זירַאּפ .(קיטסיצילּבוּפ 4{)

 =?ָאל ,28 בַאי לּב'זירַאּפ ,(גנוטכיז .2) ;12 ּבעּפ

 ןײמ -- ן9 בעפ לּב'זירַאּפ (עזָארּפ) ;19 ּבעפ לּבט

 ;104 לּב"טיל .ןעמכילע-םולש טימ טפַאשטנַאקַאּב
 ןןעזײר םהרבא ןגעװ} .זנוא טימ דימּת ןיא רע

 יסור טעװָאס ןיא טײצּפָאי סמכילע-םולש 1
 5611-541 .19 ינוי גָאט ,דנַאל

 ."המיּבה, ןיא קיװײל .ה .ּב ,יקסנירעמעשט

 רעװעשרַאװ ןשיװצ 1188--187 */ 93 לּב"טיל

 ,1 ילוי מירפ .רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל עשידיא
5613--86151 

 ןעגירהעי:20 ןַײז וצָל ןעזײר םהרבא .םוחנ י

 ן5614} .15 יַאמ גָאט .(םואײליּבוי

 ירַאפיןטַאר ןיא ןעגנוריּפורג עשירַארעטיל ,9 .י

 5611 ,192--191 יז 08 לּב"טיל .דנַאּב

 ,4--} *ןרעטש, .ק 2

19--181. 

 .ד ןופ רָאפּפָא םוצ) טנװעג ײז ַא ,כימ ,ָאי

 םוצ} רידַאנ השמ ;) גױא מירפ .(ןָאסלעגרעּב
 .נַאגרַאפ ;22 ילוי .(עּפָארײא ןיא ןעמוקנָא ןייז

 יי סגעזײר םהרבא וצ} ןטפנוקוצ ןוא ןטייהנעג
 5619--56171 .27 יגוי .(ייליּב

 'ז 9 טלעוו'ר
5161 

 ינוג

 ייֵל ןיא עױעָאּפ ע"נ רעזדנוא .יכדרמ ,עּפָאי

 001 ,8--9 יז 8 סײנ ,עט

 =ָאי קיצכעז ןײז וצ} קינרעװ ץרּפ .ק ,עפַאי

 {5621} ,16 לוק .(גָאטסטרוּבעג ןקיר

 רעמַא .דנוש רַאפ ארומ יד .ש ,יּבָאקַאי
 ,טײצרהָאי ןעטפלע ןייז וצ .ץרּפ .ל .י ;1 לבול
 ן5623--86921 ,23 פא

 ,רעקיטירק רעד ןינײרּב ןבואר .ּב ,הידידי

 ַאכ ַא וצ ןכירטשק שנעמ ןוא רעלעטשטפירש

 ן5650:) ,12 ,11 טעּברַא"אע ,(קיטסירעטקַאר

 ַאְ} ײליּבו סנעזײר .א וצ גנוסירגַאּב .שאוהי

 .(גנורעיײפ.ײליּבוי רעד וצ טקישעגוצ ווירּב

 ן5625) ,27 ילי גָאט"ליװ ,819 יז 118 לּב"טיל

 ןגעוו רעּבייר שש ע שי דיי ,תיּב--דוי
 ןגצ װ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ללה 1109 לּב"טיל .ןָאזרעדָארּב השמ .ךיז

 ָאלַאגעס .ז ;107 ,שטיװַאר ךלמ ;103 ,ןילטייצ

 טימ סעומש ַא--1118 ענזיצַאק .א ;109 .שטיװ

 השמ טימ סעומש ַא 1120 .גרוּבזניג רעסיא ר"ד

 ץרּפ טימ סעומש ַא 1791--790 יז 154 .סָארג
 .דנַאּברַאפ.ןטַאר ןייק ןרָאּפּפָא ןייז רַאכ שיקרַאמ

 6 965 כ



 העש ַא ;114 .רידַאנ השמ טימ סעומש ַא 7
 ן5628--56261 ,118 .ןפמחנמ טימ

 -קנעּב יד) לארשי ץרא ןוא ץרּפ .ש .א ,סירוי

 ןופ ן8 גױא טצ'ַדַײ .(עינָאמרַאה ךָאנ טפַאש

 רעכיּב יד ייּב} ...זיּב םשה שודק-ךרוד לטעטש

 .16 פַאּב ,(שַא םולש רַאליּבװ םנופ
5636--5637 

 ןכאלמ .ןעל כיימש .סעלַאּביג עלעקנעי
 ןעּברָאטשעג ן20 טקָא עסערּפ ,טנוזעגרָאפ ַא

 {ץיװָאקילעז .ג ןגעװ} .סרוקיּפַא רעמורַפ רעד
 5089--56381 .20 צעד

 =ןענַאמָאר רעד םכילע םולש ,ןהיעשי ,ןהּכ

 {50391 .7 רַאקוּב געװ"וא .רעּבַײרש

 טעָאּפ רעד ןוא רעטרהעלעג רעד ,יבצ ,ןהַּכ

 "די .{(ץיװָאקילעז .ג .'פָארּפ ןופ טױט םוצל

 יי .44 קלָאפ

 .גַארפ} ןּבײל--ינַאמ ןגעװ .עיסעּפ ,אנהּכ

 {5642} .20 לוק ,4טנעמ

 ? רג ַא רעדָא הבושּת:לעב ַא .ןויצ=ןב ,ץּכ

 תונורכז ;12 צעד שז'ָאמ |ןענַאסלעגרעּב ןגעװ)

 427 יגבוי ."קוּבדהג ןוא יקס--נַא .ש ןעגעװ

 ?ןעכערּברַאפ רעשילַארָאמ ַא רעדָא טײקגיזָאלטקַאט

 .?ןרעטש , ןיא ויהרעטניא ס'גרעּבמָאנ .ד .ה ןעגעוו

 :עירעס} .ןָאזניװעל רעּב קחצי 'ר ;31 צעד טנײה

 .לעדנעמ ןוא ןואג ףענליוװ ןופ רעריפ עשידי יד

 שז"ָאמ |ןלײט רעט:2 ,טַײצ רעטצעל רעד זיּב ןָאס

 ןועמש ןופ עידעגַארטןעילימַאּפ יד ;19 טּפעס

 ;50 װָאנ טנײה ,10 טקָא .ןעגנורעניארע .גורפ

 ןַײז וצָל טעָאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד--גורפ ןועמש

 417 ,5 טּפעס מירפ ,2 טּפעס .(טײצרָאי ןעטנעצ

 וצ} ן'םכילע םולש ןעגעװ תונורכז ענײמ ןופ

 קלָאפ ,13 יַאמ שז'ָאמ .(טײצרהָאי ןעטנהעצ ןייז
 ן5649--56431 .16 יַאמ

 סעצרּפ .ל .י ןופ) סחנּפ ןוא המלש ,י ,ץּכ

 ןוא לוש |קיטסירעטקַארַאכ} .(*טײק ענעדלָאג יד,

 1690 .25--29 יז 2 ןּבעל

 {56511 ,5079 פז .ר"ד ,יכדרמ ,ץּכ

 רעד לַאנרושז-שדוח רעײנ רעזנוא ,הׂשמ ,ץּכ

 תוישעמ עכַאלרעדנואװ ;28 ּבעפ יירפ .*רעמַאה,

 םַאּפ--רעװַאכ ןגעװ .רעדנואו ןָא ןוא ףושּכ ןָא

 .2| ּבעפ .ךעל'השעמ רעדנעּב ײװצ ס'לעוו
{ 5053--5693) 

 418 יַאמ .ןעזיר םהרבא ;כ ּפַא גָאט

 ןיא .| .ּב .סָאלש ןרעטניה--קיװײל .ה .ַא ,כ

 5653 ,190--145 יז } ןַאּפש

 .רָאי ןט:10 ןַײז וצ7ֹ םכילע.םולש .ש ,ןַאזַאכ
 6551 .18 ךָאװ?נילָאװ .(טַײצ

 .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא רימָאל ,ל ,װָאקונַאכ
 ,19 ליק ןרעּבײרש עשידיײ עגנוי יד וצ ףור ַא

 ז1*565

 ןיא עיצַאלפניא יד .רעדנַאסקעלַא ,ןישַאכ
 105 יז 1 ןַאּפש ןיא .,רוטַארעטיל רעשידי רעד
-- 104, 5657 

 ןט:7 םוצ} סעטנעהָאנ:טײװ ." ,יקסוָארַאפכ

 .206 רעשט טציּברַא .(רעטיילה ,א ןופ טײצרָאי
5655 

 ירַא עשידי ןוא רעּבַײרש עשידי .* ,רענרומּכ

 .רידַאנ ןּבילוצ ןעגנוקרעמַאּב רָאּפ ַא} רעטעּב

 ןיא , ןסױרד ןופ ;23 ילוי טצ"פ .(טנעדיצניא

 .רָאלק ןוא טרָאװ ןופ טײהײרפ ;21 יַאמ .?ןַאּפש

 ךלמ .ח םעד רעפטנע ןַא) קנַאדעג ןופ טײק

 ןט:10 םוצ .םכילע םולש ;0 גױא .{שטיװַאל
 ן5062--591 .25 ּפָא ,טײצ רָאי

 ןקירעי-70 ןַײז וצל יקסוועשטניװ סירָאמ ,7-- |
 5661 ,124 לּב'טיל .(גָאטסטרוּבעג

 .םױא , ,"רעטיועג ןיא,) םיוּבלעּפע .ּב .סָאגָאל
 . ,(ןעמַארד) רעלקעס .ה .,(1923 עשרַאװ *זױרּב

 דומלּת
 ר'ד שידיא ןיא

5666--5664 
 יורעּביא תוכרּב תכסמ :ילבּב

 .4 וָאנ ,1922 דניקלַאז

 ןיא טגװָא רידַאנ השמ ַא .ןועמש .,יקסווָאזָאל
 {56671 .80 טּפעס יירפ .וועיק

 ןא ןגעװ .ןפָאלעגכרוד זיא רױכט ַא .י ,םָאל
 ישדוח ןגעװ} .,קישטלַאנרושז *ןשיאַײטרַאּפמוא

 .0 בעפ ײרפ |"טרָאװ עײרפ סָאד, לַאנרושז
5551 

 ןעלגעז ."עינ, יד ןוא רעגינ .ש .ד .ש ,ןָאל
 56691 ,25--20 יז 4

 רעד וצ} .קינשַאּפָארָאה רעד .אשיז ,ױדנַאל
 טשידי יד ןציטש ךױ ףרַאד ןעמעװ ףיוא עטַאּבעד

 השעמ ;92--91 *ז 4--5 לזניא {רוטַארעטיל

 ן5671-560} ,90--59 יז 4--5 .עינָאמעגעה

 6751 ,88 צז .ר'ד ,ל ,ױדנַאל
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 ןגעװ) ?גינעק ַא רעדָא ןָאיגעל ַא .3 ,ןיּפַאל

 עשירַארעטיל יד ןיא ןעלקיטרַא סעשטיװַאר ,מ

 ידי יד ךח טײרד סקַא רעכלעװ םורַא , ;רעטעלּב

 ן5673} .6 ֿפױא |*רוטַארעטיל עש

 {5673} 20 פז --

 :מַאז רעד יקס--נַא ,ו) ,יללָאטרעּב---יקצַאל
 ?שטנעמ ;3 צעד מירפ .(טײצרָאי ןַײז וצ} רעל

 ןיא ןעמוקנָא סנָאסרואינש יֿפָארּפ וצָע שינעכוז

 .םזילַאנרושז סגרעּבמָאנ .ד .ה {19 טקָא .(עגיר
 :עטיל רעשידיא רעד ןיא סדירק רעד ;12 צעד
 ן5675--867| ,2 "נוי קלָאפ ,רוטַאר

 .16 טּפעס גָאט"ליװ ,ןּברָאטשעג גיוודול ןבואר
 ן5075| :

 --ןצנײנ קרּפ ,ךוּב רעזדנוא .קחצי ,ןַאמּביל

 1959--583 יז 6 ךוּב"וא .קיצנַאװצ--ןוא--סקעז

 --26 'ז 1 .ך"נת ןופ טעּברַא רעד יב שאוהי

 ינוא, עירעס רעד ןופ} קינלַארָאק .א ר"ד 1

 ן8652--5650} ,06--92 יז 2 ,("רעּביירש ערעזד

 4 פױא .יגלָא ןינע רעד .םייח ,ןַאמרעּביל
 5 ךוּב"וא ,סימָארּפמָאק ןוא קיטירק ;20--14 ײז

 :ילצרעד רעטסיימ--ןעזײר םהרבַא ;145--149 ח

 5685--5658| .95 טש"ּברא"רפ ,רעל

 ןַײז וצָל יקסװעשטניװ סירָאמ .א ,קַאװטיל
 6561 ,0 דנײרפ .(גיצעּביז ןופ לבוי

 571 .75 עז ---

 ןגעו) עינָאמעגעה ןוא השורי .מ ,וָאקַאװטיל
 :ַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ יד

 {56055} ,7 ,6 ךָאװ ,21 ,14 ץרעמ ַײרפ .(רוט

 טצ"פ ,"ןַאּפש ןיא , לַאנרושז ןגעװ ,ה ,קיווייל
 ּבָאה ךיא סָאװ, טַארעפער סקיװַײל .ה }20 ילוי

 --161 ײ 96לּב"טיל ,"דנַאלכורנטַאר ןיא ןעזעג
62 56891--5690 

 .רעּביא .ךוּב עשיסקָאדָאטרָא סָאד .א ,רענייל
 ;30--29 יז 1 רעקַאלפ .ןעגנוצַאשּכָא ןוא ןקילּב

 רעד טימ ןַײז טעװ סָאװ} :ץיװרוה 'יבוט ברה

 :שיסקָאדָאטרָא "ןטפערק דנעגוי, ."לארשי תסנּכ

 2 .ןיּפרּת טבש ,לַאנרושז שדוח רעשירַארעטיל

 ן5699--8691| .61--600 יז

 .טצל ןופ רָאפּפָא ןַײז וצ) הפי ּבײל .ה ,טכיל
 1 .14 ינוי קלָאפ .(דנַאל

 ןכַאלגנעגוצ ןגעװ ךערּפשעג ַא .לכימ ,טכיל
 ןגעװ ;64--93 יז 3 *1926, ןכַאלגנעגרַאפ ןוא

 -ַאיד רעטײװצ .ןכַאלגנעגרַאפ ןוא ןכַאלגנעגוצ

 רעטרעװ עכַאלטע ;807---200 יז 8 ךוּב"וא .גָאל

 ן3090-5094) .8--4 *1026, .עידעגַארט ןגעװ

 ןגעװ} ."םירישה ריש,--ןַײז .* ,ןייטשנעטכיל
 לּב"טיל .רידַאנ השמ ;23 ּפַא טצ"פ ןםכילע-םולש

17 86971--5698 

 טצָאּפ רעד -- דנַאלוייַא ןבואה .אּבֹא ,ןעיליל

 ןופ ןעטעַאּפ יד ןופ רענײא) ןעּכעל ןעליטש ןופ

 ןײז ןופ רעדעיל ךיז טגנױ סָאװ רוד ןעטרעיפ

 טקָא טלעװ"די .(ןעגעװ ןעגינעגרַאפ םענעגייא

 יב ןעשיװצ טַײרטש םעד ןעגעװ לָאמַא ךָאנ 0

 ןעשירַאטעלָארּפ םעד רעּביא ןעניגלָא ןּוא ןרעג

 עשידיא תורוד ףניפ ;21 װָאנ .טקנוּפדנַאטש

 רעײנ רעד ןופ גנולקיוװטנע עצנַאג יד) ןעטעָאּפ

 ןענַײטשדַאלג זיּב ןגורפ ןופ --- עיזעָאּפ רעשידיא

 רעטפניפ רעד ;19 טּפעס .(קילּברעּביא ןייא ןיא

 117 טקָא .ןעטסיכױניא יד--ןעטצָאּפ עשידיא רוד

 טדער ;9 טקָא ןעטצָאּפ עשידיא רוד רעטרעפ רעד

 רוטַארעטיל רַאפ טָאּבעג ַא -- !ןָאגרַאשז ןײק טינ

 ןרעגינ ןעשיוצ טײרטש םעד ןעגעװ} רעקיטירק

 ףרַאד ןעמ יצ עגַארּפ רעד רעּביא .,ןעניגלָא ןוא

 .14 ָאנ .(רוטַארעטיל עשידיא יד ןענערּברַאפ
5704--56991 

 יב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ .ב .נ ,רעדניל
 רַאפ רעּבײרש עשידיא יד ןוכ םינּפ:תלּבק םעד

 עטנַאסערעטניא רָאּפ ַא {10 ץרעמ גָאט .ןקילַאיּב

 יניא ןַא .ןעזײר .א ןופ ןעּבעל ןיא ןעטנעמָאמ

 .15 יַאמ .רעטכיד םעד טימ ויוװװרעט
 ן5706--570מ1

 עשירַארעטיל} רבק סיץרּפ ףױא .ס .א ,קיריל
 :יל רעװעשרַאװ יד ;9 ּפַא טנײה .(ןעסקעלפער

 ינוי ןּבעל'ג ,10 יַאמ גָאט .החּפשמ עשירַארעט

3. 57071--5708 

 םענעּברָאטשרַאפ ןופ עטכישעגײסנעּבעל יד

 .30 װָאנ גָאט .שטיװָאקילעז ליצעג 'ּפָארּכ
 ן57091

 רעד ןוא םכילע.םולש .ר"ד ,ןושרג ,ןיוועל
 {5710| .29 ּפַא טנַײה .טדױט

 .ןרַאומעמ סינײטשנרעּב .א .ןםייןה ,ןןיוועןל
 רעגליװ ןופ רעטכיד רעד ;11 ינוי ליװ טַײצ

 סטיל



 טײצ ,11 ּבעפ מירפ .קיד ריאמ קיײַא ףיוה ,לוש
 ן5712--5711 417 צעד ליװ

 ."טײהיײרפ , יד ןוא רעטכיד יד .א ,סעלעיעל
 ינַײרַאפ רעשירַארעטיל ןעגעוו {3--4 *ז 2 ֿפױא

 סנסקופ .מ .8א ןוא סנסָארג השמ ןגעװ} .גנוג

 ןטקינײארַאפ ַא ןפַאש וצ 'לזניא , ןיא ווירּב

 ןבואר ;18 טש"'ּברַא"רפ {טנָארפ ןשירַארעטיל

 ןגנוי םעד ןופ טױט ןקיטײצירפ םעד וצ} גיװדול

 .11 טּפעס גָאט ,128 לּב"טיל {רעטכיד
(5713--5715 

 .ַארעּפמעט רעשירעלטסניק, רעד .ל ,רערעל

 ןוא גנופַאש ;105--101 *ז 2 ךוּב"וא ,"טנעמ
 {5717--57161 .14--09 *} פױא ,ןָאלּבַאש

 ן- .250 עז --=

 סעצרּפ ןגעװ רעטרעװ עכצלטצ .השמ ,רערעל
 ן5719} .227--226 יז 101 לּב"טיל .ךַארּפש

 םוצ .?םזילַאיצָאס ןשידײ ןופ עדײז רעד , .

 .יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ גָאט.טרוּבעג ןקירָאשס
 {5720} ,20--19 יז 12 קעװ"גוי

 ײקָאדָאטרָא ןגעװ ןציטָאנ| .עיפַארגָאילּביּב ,ק ,3

 .22--91 י: 1 רעטעלּבײהרוסמ |םירפס עשיס
 ן57511

 םוצל יקסװעשטידרעּב ףסוי הכימ ,א ,דיגַאמ

 ן5/22 .,5 טקָא טרָאװ"דיי ,(טַײצרָאי ןעטפניפ

 רעמַא .ל"ז ,ק"רשּת ,ןיוװעז לארשי .י ,ווַאדיגַאמ

 צעד .ה"ע ,ץיװָאקילעז ליצעג רָאסעּפָארּפ 118 טקָא

 .טסילעװָאנ ןוא רעטכיד ,שטיװָאלַאגע ס ןַאמסוז 3
 ן5728--8128| ,19 װָאנ

 עד ָאיר ןיא ךאלמ .ל רעטכיד רעד ,לעטָאמ

 61 17 װָאנ עסערּפ ,ָאריענַאשו

 .גיטעט עשיטסילַאנרושז עכַײר יד .י ,ןילַאמ
 טלעװ'דיי ,ץיװָאקילעז ליצעג ,ּפָארּפ ןופ טייק
 5271 .90 װוָאג

 טולּב םנופ עױיװ יד--עדַאלַאּב יד .* ,רעגנַאמ

 יד 3 רַאקוּב געװ"וא .(עיצַאזיװָארּפמיא ַאל

 ,ןגױא ס'ץרּכ ;1 .געװדיײש ןפיוא גנוטכיד עשיהיי

 ן5750--5133} ,21 רַאקוּב טרָאװ"וא

 ,עג סטײקמַאזנַײא יד ןגעװ .לאוי ,םױּבטסַאמ

 טכײל 4121 לּב'טיל .רעטכיד ןשידיי םנופ ןליפ

 רעלטסגיק וצ רעטרעװ רָאּפ ַא) םױש ןוא טײק

 .צי ןופ ;(לּבט*א) לּבטוי"טיל .{,ןטנַאטעליד ןוא

 ןןעמחנמ ןגעוו} 4ןעגנורעגירע לסיּב ַא) טַײצ רענ
 ,24 טלעװיּברַא .סמחנמ ײװצ ;118 לּב"טיל

 ן5734--57811 |

 ירהָאי גיצפופ ןַײז וצ} ןעזיר םהרבא .י ,רַאֿפ

 ן57551 .0 קוצ .4םואעליּבוי ןעג

 .ץכַאזיימעג ןעשירַארעטיל ןיא .ם ,א ,ןָאסירָאמ

 =ַצְל עסידיא יד ןוא רעטכיד עשידיא עגנוי יד

 .ײר םהרבא ןוא *םזינֹומָאק , ס'רידַאנ השמ--רעז

 טכַאמ רעטכיד ַא ןעװ--גנורעייפ םואעליּבוי ס'נעז
 .עטיל {10--9 יז 235 רעקעװ .ךילרעכעל ךיז

 .יירפ} יד ןוא ןירעּפלַאה .ל .מ .םינינע עשירַאר

 ףּתוש רעײג ַא--סלעשנעדערק ס'קיוויײל--"טייה

 עגילעפוצ ;14--19 'ז 246 .ףמַאק :ןעסַאלק םוצ

 ןגעװ} .(םינינע עשירַארעטיל ןעגעװ) ןעקנַאדעג
 ,244 |םזינומָאק םוצ רעקקירוצ סנָאסלעג רעּב

 ן5785--57861

 ןגעו} .שידק רעט:6 רעד ,םהרבא ,יקסװערָאמ

 ענַײז ןוא ףוס רעד ן2 צעד מירפ ןיקס:נַא .ש

 ,10 צעד .(יקסנַא .ש ןגעװ תונורכז) תולחתה
52 15. (5739--5740 

 םוצ) ט"וי רעשירַארעטיל ַא .ןרהא ,קרַאפ
 ן22 ּפַא ןּבעל'נ .("לּב"טיל, ןופ רעמונ ןטט0
 .רוד  סקופ ּבײל םיײח) ןעגנולמַאז רעדיל עינ

 ןופ , ןירפַאס .ה .1026 שזדַאל "רעמעל עקיטש

 .י ,58 'ז 1926 ,צשרַאװ ,'ןשטנעמ ןופ ןוא טָאג

 ,ןָאטסָאּב "רוד רעזנוא ןופ ןעגנַאזעג, גרעּבכױג
 קרָאיײװנ ,'רעדיל, ןָאסניװעל רדנסּכלא ,58

 םולש ;{249--248 יז 102 לּב"סיל 3
 ן5742--5141| ,6 גוי"רפ .,םכילע

 םולש ;3 סײנ ."*עקירעמַא םורד, ,י ,ןקרַאןמ

 ן5744-5431 ,(לּבט"א) סײנ .המכח סמכילע

 ;114 לּב'טיל .וטָאטַאּפָא ףסוי ,ץרּפ ,שיקרַאמ

 יגֹלֲא רעטצעל רעד ןגעװ} 0862 1:05911:17
 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל 'שרַאװ ןיא יזרַאפ

 ,רידאנ השמ ;78--7/ *ז 01 .{יארַאפ
 -- ןַאּפש , 111 .(ןעזיײר .א ןגעװ) ןּפַאטע 8

 ןיןַאּפש ןיא , לַאנרושז-שדוח םעד ןגעװ} ."קדצ

 .גַאק ןרעטנוא שיקרַאמ ץרּפ ;320--516 יז 6

 ץױּפ ןופ לקיטרַא רעד .ןװָאקַאװטיל ןופ קישט

 ,מ ןופ רעפטנע רעד ןוא "סעמע, ןיא שיקרַאמ

 {5790--57431 ,81 צעד טצ"פ .,וָאקַאװטיל
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 ן57511 .0053 צז ,* ,תיפי:המ

 ןַײז ףיא טירטסױרַא סשַא םולש ןגעװ .א ,קומ

 ן5092 .,22 נַאי טצ"פ .קרָאייינ ןיא ײליּבוי

 רעסױרג רעד .ר"ד .רעדנַאסקעלַא ,ינודקומ
 ןעט 80 ןײז וצ ןע'נעזיײר םהרבא) םימחר-לעּב

 ;{ינוי גָאט"ליװ ,52 טש"ּברַא"רפ .(גָאטסטרוּבעג

 ןוא טלמאזעג םילשמ ענײז .דיגמ רענּבוד רעד

 =יה רעד ;20 ץרעמ .ק"השּת ןופ טצעזעגרעּביא

 יַארעטיל רעגירהָאי-20 ס'רעגינ .ש וצ .רעשימ
 ןוא רעטַאעט ;9--6 'ז } קוצ .טײּברַא רעשיד

 רעד , .רעלקעס .ה ןופ "טָאג וצ געװ רעד,) ךוּב

 15 װָאנ שז"ָאמ! .(ןַאמסוק ,ל ןופ "רעיומ רעלעג
 .ה וצ ףעירּב רענעפָא ןַא} קיהטע עשירַארעטיל

 עשילגנע ערעדנַא ךױא טנײמעג ,ןעקנעמ ,ל
 ןגעװ} ....קידנענעײל ;2 יַאמ .(רעלצטשטפירש

 .ליטשעג טינ }1 ךוּב"וא |"רּבדמ, סרעמירד .ה

 ײל ענײז ןוא דרָאּבצרַאװש םולשל ןרָאצ רעט

 ן5759--5798| .18 ילוי גָאט'ליװ .(רעד

 {57601 .5054 עז --

 וצ) ןפַאש ןַײז ןוא ׁשַא םולש .ןפהנ ,ליזיימ

 ײרַארעטיל ןַײז ןופ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ יד

 ס'ׂשַא םולש ;14--18 לוק .(טײקיטעט רעש

 טנַײה ."רעּבליז ר"ד דנערװער, עמַארד עײג

 118 טקָא מירפ ,10 טקָא טנײה"זירַאּפ ,2 טקָא

 םוצ}ל םכילע-םולש ןוא ץרּפ ןעשיװצ זגורּב רעד

 ינואג רעד ;ן9 ּפַא טנײה .(טײצרהָאי ןעע1

 "ןעקילג, יד 123 ּפַא .(םכילע:םולש) ןטשּפ רעש

 ןוא זנוא ייּב} רעלטפַאשנסיװ ןוא רעּבײרש ןוכ

 לּב"טיל .רעגניז .י ,י {2 טּפעס .(ןעטײל ײּב

 "רע ."דרע רעדמערפ ףױא ,--.י .י רעגנז 1

 .1923 אשרַאװ ןיקצעלק .ּב גַאלרעּפ .ןעגנולהעצ

 *לל טשיאערּבעה ןוא עשידיא יד 117 ּבעֿפ טניה

 ן3 טּפעס ..רהָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא רוטַארעט

 ףענַײמעגלַאל 1222 ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד

 רָאטקָאד -עשידיא רעד ןֿב נַאי .(טכױרעּביא

 =יּבוי ןוא ןעטעקנַאּב ןפיוא !ןיועל ןושרג ר'דק
 ;118 לּב"טיל .םחנמ ;15 טקַא .(קנַאצ םואעל
 .ַאֹב עכעלטע ;11/ .רעטסנרע רעד רידַאנ השמ

 =ָאיּב רעד וצ) לקיטרַא סנעזיײר ,ז וצ ןעגנוקרעמ

 רעטרעװ עכעלטע ;103 .(ץרּפ .ל .י ןופ עיפַארגי

 525 יז 107 .,?רעטצלּב עשירַארעטיל , יד ןגעװ

 "רע םוצצ ףעירּב ענַײז ןוא ץרּפ .ל .י 4327--

 --927 יו 4 קוצ .(עטכילטנעפערַאפ לָאמ ןעטש

 11 םוצ} רעטכיד:ןטסַארטנָאק רעד ץרּפ 0

 ,9 ּפַא לּבט"ּבול ,29 ץרעמ מירפ .טײצרָאי
 ץרּכ ,טנוזעג רָאפ ;16 ּפַא ענדָארג ןּבעל רעזנוא

 רַאפ ;493--404 יז 117 לּב"טיל .שיקרַאמ

 --99 .(רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא) טייקנריול

 .ַאנ השמ ןגצוו) רעטריפרַאפ יצ רעריפראפ 0

 ירוקק טלעװ רעשירַארעטיל רעד ןופ ;119 .(ריד

 ,2ר טּפעס ,13 גױא טנַײה .(קילּברעּביא רעצ

 םולש ןופ ןפַאש רָאי 22 ;17 ,{ צעד ,) װָאנ

 -ידיא רעד ןיא טירט עטשרע ס'שַא םולש .שַא

 יד זיא יצ ;12 ּבעפ מירפ .רוטַארעטיל רעש

 --181 יז 08 לּב"טיל ?טױט גנוטכיד עשידיי

 גַאלרַאפ} *יקָאטנעק , ךוּב ס'צרַאװש .י .- 2

 .('ז 260 ,1028 ,קרָאיװינ ,לעזײמ .נ סקַאמ

 ן5758--5161} .104 .תוטשּפ סמכילע םולש 7

 ן57591 558 ָשֵז ---

 {57901 .8059 צז ---

 {5711 *5099 פז .סירַאמ ,רעיימ

 .רַאה רעד ,רעטנעהָאנ רעד .ב ,שטיװעלַאכימ

 םהרבא ןופ גָאטסטרוּבעג ןקירָאי 50 םיצ} רעקיצ

 םוצ .טלוקיץרּפ רעד ;11 ינוי טצ"פ .{ןעזיר

 רעלטסניק ;4 ּפַא .ץרּפ ,ל .י ןופ טײצרָאי ן1

 .םולש ןגעװ תונורכז לטניּב ַא} שטנעמ ןוא
 ן5793--5193| .25 ּפָא .(םכילע

 .ָארג ילּתפנ ןגעװ) גנואיצַאּב רעמ ,ל ,רעלימ

 סרעגינ .ש ןגעװ} .(רעגינ .ש וצ רעפטנע סנס
 גנוצעזרעּביא רעשיד סנסָארג .נ ןופ קיטירק
 579 .15 לוק |םירישה-ריש ןופ

 .(ייסעל תמא ןוא רוטַארעטיל .יכדרמ ,רעלימ
 761 .15 גױא טרָאװ"דיי

 *1926), .גָאװ ןוא סָאמ ןגעװ .ּב .נ ,וַאקנימ

 יז 9 ךוּב"וא ,קיטירק ןגעװ 132--27 'ז 21
 ן5795--5197 ,07--3

 - .יטּפָא רעליטש רעד ןיװעז .יכדרמ ,ןיקצימ

 שז'ָאמ .(רבק ןעשירפ םייּב עקירדנייַאק טסימ
 ן5799| 1 טקָא

 ןיא עמַארד "יּבר רענעלַאפעג רעד , ,ל ,ךאלמ
 טקָא עסערּפ .יקסנַאשָאטָאּב בקעי ןֹופ ןטקַא ירד
 לַאנרושז רעכעלטנכעו יװצ סגרעּבנסײװ ;2

 192--51 2 רעמַא"ד ."גנונעפָאװ רעזניא,

 פיש השמ ןגעװ} עױצָאּפ רעונוא ןיא קיטָאוקע
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 .81 טקָא עסערּפ .,("ַאמַאכַאר. עמעָאּפ סעסיר
58001--5503 

 .רָאטקַאדער סלַא ןעדַאפדלָאג .ר ,א ,יכאלמ
 .יקסוועשטניװ סירָאמ ;261--226 יז 4 ךוּב"וא

 יז 0 קוצ .םואעליּבוי ןעגירהָאי גיצעּביז ןײז וצ

 יז 8 ךוּב"וא .וירּב סנַאמשירּפ ;204--1
8--319. |5503--5505 

 ןעציטָאנ עצשירַא רצטיל ,5 ,דמלמ

 --ץרעמ ןוא רַאורּבעפ--רַאונַאי ,ךוּב רעזנוא

 ,ךוּב רעזנוא ;4 ילוי טלעװ"דיי .1026 לירּפַא

 -רעס רעד ןופ} השעמ ַאזַא }7 װָאנ .1926 'גױא

 טקורדעג ,תימלוש הֹּכלמ ןופ (יליּב ןוא ךיא עי

 26 םעד "עמיטש רעטעּברַא רעײרפ, רעד ןיא

 .1926 ילוי--ינוי ,לזניא רעד ;3 צעד .'װָאנ

 ;18 ילוי ."םוקפױא--רעדעפ, ןעגעװ }28 ילוי

 ןהעש רעדנעּב יײוצ .ךַאלהשעמ ס'רעװַאּפ רעװַאּכ

 יוינ "תונּתמ, גַאלרַאפ ןופ 'גסױרַא ,ןעדנוּבעג

 ,1929 ילוי ,רעדעפ יד ;13 ינוי .1922 קרָאי

 טּפעס .רעּבמעטּפעס---טסוגױא ,רעדעפ יד ;3 גױא

 .נײטש , 11 ילוי .1926 ינוי ,טפנוקוצ יד 6

 ךוּב ןוא לוש 'פ) ןַאמזַאלג ךורּב ןופ ,'סּבעװ

 |5515--5506| .} גױא .(1975 עװקסַאמ

 ןשטַײט סרעקיכלימ םעד היבט .יבצ ,ךמלמ
 ּפַא מירפ .(טײצרָאי ןט.10 סמכילע םולש וצל
 ן55161 ,53

 רעד .ר"ד .מ .ש ,דמלמ
 .44 קלָאפ'די |ץיװָאקילעז לצעג ןגעווו

 ."ױליע רעװעטיר ,

171 

 טקידנזעג ןרידַאנ השמ ןגעק ּבָאה ךיא ,םהנמ

 ;16 צעד יירפ .(עיצקַאדער רעד ֹוצ װירּב ַאל

 ף"וא |רעטכיד עגנוי יד ןגעװ} .ץנַאט זגורּב רעד

 ן5519-551 .276--273 'ז 5 ךוּב

 ן55:01 ,20 גױא גָאט"ליװ .טנװָא-םחנמ רעד

 .ָאש ןופ *לדנעמ-םעכַאנעמ, .מ ,יקצירעשזעמ

 .150--156 * 6--2 טלעװ"ר .םעכַײלַא-םעל

 9. 5831 עז .נ ,קינלעמ

 ןגעװ} תוחוּכ יד רעּביא .ש ,ןַאסלעדנעמ

 ;4 ּפַא טצ'פ .("קרַאמ ןטלַא ןפױא טכַאנײּב,

 .ַצֹּב רעד ן20 ץרעמ .8--1 "גנונעּפָאה רעזניא,

 .(היבס ןוא לדנעמ םחנמ ןגעװ} רעטרעטסײג
 ן5525--553| ,23 ּכַא

0 
 יד

1 

 זמירפ
1 

 .עיליּפַאק ןיא עיצידעּפסקע:עלעדנעמ

 .12 טקָא

 ןגעװ} .ףורפױא ןַא םוקמב ,בקעי ,לעטסעמ

 92 לּב"טיל |רעּבײרש עשידי רַאּפ דנָאפ-עזַײר ַא

 עז .86--38 יז
 שדיח -ןַאּפש ןיא, .טרעּבַאר ,ןַאמסירעמ

 ן2 ּפָאה'וא .(רעזעל ַא ןוכ ןציטָאנ} לַאנרושז

 .(ןציטָאנ טפיטשַײלּב} ּבַײל--ינַאמ ;22--18 'ז

 .סקֹופ ,מ .א .רעכיּב א ןשטנעמ ;27--95 יז ?7

 15530-8528) .21--17 יז 15 ,25--15 יז 4

 יד .ןטנעמסידָאלּפַא טימ ןרידַאנ טּביירטרַאפימ

 .עג טינ ןצנַאגניא םיא ןּבָאה רעטעּברַא רעװעיק

 טקָא ןּבעל"ג {װעיק ןיא טנװָא-רידַאנ ןגעװ} .ןעז
 ן5521) 7

 יד ןַײז וצ} יקסוװעשטניװ סירָאמ ,ק ,רכרמ

 --41'ז 8 רעמַאה .גָאטסטרוּבעג ןקירָאי-קיצעּב

 עלַאר סיקסוװעשטניװ סירָאפ ;3 גױא יירפ ,0

 ;128 לּב"טיל .רוטַארעטיל רעשיד" רעד ןיא

 מלַא"יירפ ,1028 ןיא ךוּב עשידיא סָאד 9

 *בנג צלעזײמ,--- רעװַאּפירעװַאכ ;71--09 יז

 .רע רעד ; רעמַאה .*עלעײנש עלעקנַאי, ןוא

 .(גורפ ןועמש) .ףרָאד ןשידיא םנופ רעטכיד רעטש

 -רוש ז ןוא רצ כיּב ןש יװוצ ןכ טקָא ײרפ

 ןיא ךוּב ןשידיא ןרעּביא קילּברעּביא .ןלַאג

 .רושז:רעדניק , רעמונ רעּבמעװָצנ רעד .עקירעמַא

 =עטיל רַאפ לַאנרושז רעכַאלטַאנָאמ "1923 , ,*לַאנ

 יד ןופ צטכישעג ,ןַאגָאק .ּפ ;9 נַאי יירפ ,רוטַאר

 .לַאה .פ שידיא .,ןרוטַארעטיל עשיאעּפָאריײא-ברעמ

 .ּב גַאלרַאפ .דנַאּב רעטײװצ ןוא רעטשרע .ןירעּפ

 ."ןטלעװ ןשיװצ , ץעניזַאק .י .ש .ןיקצעלק .א

 ?עטנעָאנ, עּפורג רעד ןוּכ ןּבעגעגסױרַא .ןעמַארד

 דרע ןופ חיר רעד ;ן2כ ּבעּכ .1922 קרָאײוינ

 ןכױא עמשטערק ַא ,("יקָאטנעק,; ץראװש .י .י)

 יּבר ;29 יַאמ .({--2 'נ ךוּב רעזנוא) גצװ

 ןיא ןדיא ,, קינטישז) ןעגנולײצרעד ס'קינטישז

 -(1923 דנַאלװילק ךוּב סעטשרע *דנַאלסור טעװָאס

 םולש ַא ;30 יַאמ .רעמונ רעטשרע ,"ןַאּפש ןיא ,

 רעמונַאמ ןגעװ|} .ןזַאג עקיטפיג טינ םכילע

 ."זגעװ עדליוו ףיוא , ס'נירּבָאק ןָאעל |"רעזעכ יד ,

 וצ ַא |2--4 'נג *1926, ןגעו} .דלָאג ןוא טכיל

 --יַאמ ?ןעניגַצּב רעד, ןגעװ)} .ןעניגַאּב רעגנַאל

 .גנוי, רעד ןופ ןעגנַאלק עײנ ;0 ינוי ןינוי

 -?:1גט, 113 "גוי .(2 '1 עינזוק:גנוי) *עינזוק
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 יַאריּפש ףסוי ןוכ "טײהנעגנַאגרַאפ , ,ןייטש ,ז ןופ

 *ענעלַאפעג יד רימ,, ןגעווֶו .ןענָאק יװ ןלעװ רעמ

 יַארד רעדניק *לדלעװ ןיא, ;27 ינוי ןקחצי ןופ

 ןּבעגעגסױרַא ?ןעמולּב , .ןָאזדיװַאד לכימ ןוּכ עמ

 .1926 ,לוש-טקלָאפ רעשידיא רעניל רעד ןופ

 רעד ןופ רעדניק יד ןופ !גסױרַא *געוו רעזנוא,

 11926 דנַאלײא ינוק ,17 'מונ לוש םכילע םולש

 ןלוש .ר .א רעמעלרַאה יד ןופ ,"שידיא גנוי

 .ר .א רעקסנָארּב ןופ ,"גניר רעזנוא- .6

 רעליש יד ןופ "גרַאװ-גנוי .1926 ,1 ימונ לוש

 ימונ ןלוש ץרּפ .ר .א רעיָאטנָארָאט יד ןופ ןּבולק

 רעד ןוא ילוי רַאפ ?רעדעפ יד , ;1926 ,2-1}

 םָארגָאּפ ;| גױא .'םוקפױא , ןופ רעמונ רעטשרע

 רעד ןגעװ תונורכז ,"געט ענעי ןיא , :תונורכז

 "גָאּפ עשיניַארקוא יד ןוא עיצולָאװער רעשיסור

 טּפעס ."ןַאּפש ןיא 3 רעמונ רעטיײװצ רעד .ןעמָאר

 .נ 124 טקָא .ןעגנוליײצרעד סנַאמזַאלג ךורב 2

 .ש .ּפמעק רעדניק ןופ עדַאלַאּב יד -- ןַאמסײװ

 רעד .לארשי ץרא ךָאנ דיא ַא טרָאפ--גרעּבדרע

 214 ָאנ .רעּבָאטקָא--םוקפיוא רעד .2 'ג ןעגיגַאּב

 :) יַאמ .רעּבײרש-סקלָאפ רעד םכילע םולש---
85291--15545 

 *"קירטעּפ ."בנג עקטָאמ, רעּבײא טּפשֿמ רעד

 15549 .24 רעקעװ

 .121 לּב"טיל .םחּנמ ןוּכ טנװַא-סגנונעגעזעג .א
 ן550}

 ;1 רַאקוּב געװ"וא .קיװײל .ה .השמ ,רידַאנ

 *ײר םהרבא ןגעװ} ןגרָאמ זיּב ןטכצבנ ןופ

 ןוא יל הכלמ ןגעװ} ;11 ינוי גָאט"ליװ |ןעז

 יַארעטיל עטוג זיא סָאװ) ;3 ּפַא ירפ {.ל ַאטרעּב

 ;20 ּפַא |ןײטשטַאלג בקעי ןגעװ} ;13 ּפַא .(רוט

 .(רעכיּב ןגעװ) ;94 יַאמ ןלַאגיס .י .י ןגעו|

 .ןענעזײר ןגעװ דיל:ײנ סרידַאנ השמ 131 יַאמ

 5595--88811 .9 רַאקוּב גצוו"וא

 טקָא רַאכ ןרעטש .װָאקרַאכ ןיא טנװַא רידַאנ

 2117 לּב"טיל .קריצ ןיא טנװָא רידַאנ השמ 7

 עלס:נַאטס ןגרַאמ .ןטנעדיצניא ס'רידַאנ השמ

1 
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 "ניק ַא ןופ זױרּבפױא רעד .וװו ,ןַאסנַאטַאנ

 .ש ;14--15 לוק ןשַא םולש ןגעו} .רעלטס

 1923 ןופ ךשמה} ,-טכַאנ ןוא גָאט, סיקסנַא

 ןגעװ} ,סָאמ יד טֿפַאכעגרעּבירַא 415 ,14--3

 ,20 ןןקילַאיּב וגעק ןעלקיסרַא סרידַאנ .מ
(5862--5564 

 ז55651 .1509 עז --

 ייל רעשידיא ןעגצװ ןעסעומש .בקעי ,ןיּבכַאנ

 5561 .9--8 *ז 16 ןעּפ .רוטַארעט

 ,קלָאפ ןייז ןופ רעטכיד רעד ,ד .ה ,גרעּבמָאנ

 קרַאיײװנ ;(חסּפ) לּבטײ"נימ |ץרּפ .ל .י ןגעו

 .עטיל רעשידיא רעד ןעגעװ} דציל רהיא טגניז

 ינוי מָאמ ,16 יַאמ גָאט .(ַאקירעמַא ןיא רוטַאר

 ןעגירהָאי.גיצפופ ןַײז וצ} ןעזײר םהרבא 8

 5569--561 .25 ילוי .(םואעליּבוי

 "קוא , .סעיציזָאּפ עטקיטסעפרַאפ ףַא .י ,ןוָאניסונ

 עלַאיצַאס יד ;122--109 יז 9 טלעוװ"ר .*עניַאר

 רעט:3 .רוטַארעטיל רעזנוא ןופ ןטפערק-ּביײרט

 --129 יז 2--1 .+עװקסַאמ ןופ װירּב } ווירּב

 .סקלָאפ סעשידײ, ןיא םעכײלַא םעלָאא 0

 ן5572--8570} .129--104 יז 6--8 ."טַאלּב

 -לעגרעּב דוד ֹוצ ףירּב רענעּפָא ןַא .ש ,רעגינ

 ןיא, ןופ עיצקַאדער סנַאסלעגרעּב ןגעװ} .ןָאס

 װירּב ַא 1133 לּב"זירַאּפ ,20 ינוי גָאט |*ןַאּפש

 ילּתפנ ןגעװ} ."רוטלוק, עיצקַאדער רעד וצ

 ןםירישה-ריש ןופ גנוצעזרעּביא רעשידיי סנסָארג

 .םילשמ ענַײז ןוא דיגמ רענּבוד רעד ;17 לוק

 ןוא ימַאזצג דיגמ רענּבוד ןופ םילשמ עלַא 1

 .ּבָאּפ ק"רשּת .לײט ייווצ ןיא ק"רשּת ןופ 'זרעּביא

 87 לּב"טיל .ה"ּפרּת ,קרָאײװינ ,.ּפמָאק גנישיל

 ןעלעװָאנ רעדנעּב ײװצ ס'לעסקייד ,ש ;9--7 4

 .רמיװ 242--240 יז 4 קוצ .סרעטקַא-ןַײא ןוא

 טגיגלָא ףיוא רעפטנע ןַא) .ךיז טרעפטנערַאּפ ןיגלָא

 ;1 װָאנ גָאט |24 טקָא 'סיהיירפ, ןיא לקיטרַא

 =עג ןעגירהַאי-70 ןַײז וצ) יקסוועשטניוװ סירָאמ

 יד ןעגעװ ;4 רַאװ ײרפ ,2 טּפעס ,(גָאטסטרוּב

 ווָאנ גָאט ,(ענוּבירט-סקלָאפ) ןעגנולהעצרע-סרוקנָאק

 ןיא עלַאסרעװינוא סָאד ןוא עשידיא סָאד 2

 ײל עשידיא יד ;/ ,0 קוצ .ןעגיכלימ םעד היבט

 =עװָאס רעד ןוא רעטײּברַא עשידיא יד ,רוטַארעט

 --רוטַארעטיל עשידיא יד ;'1 ,10 .דנַאּברַאפ ןעט

 רעשידיא רעד 129 גױא גָאט ,םזישידיא רעד ןֹוא

 "ישילשה ןימינּב תועסמ, ןעגעװ .*טָאכיק ןָאד,

 .טײצרָאי ןעטכַא ןַײז וצ .ס'ומ עלעדנעמ ןופ

 וצ) ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ רעדעיל יד ;3 נַאי

 2155--190 *ז 9 קוצ .4םואעליּבוי ןעדַאפדלָאג

 עטנַאלּפעג יד ןגעװ} ,סעימערּפ עשירַארעטיל
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 גָאט |ןײארַאפ-רעּבײרש-ץרּפ ,ל

 יה ןגעװ .דיחי רעד ןוא עסַאמ יד 29 װָאנ

 רכומ ילעדנעמ ;20 צעד ."ּפַאשס, סקיװײל
 צעד .(טײצרהָאי ןעטניײנ םוצ} ןעזרעפ ס'מירפס

 עדער ַא ןופ) טנעגוי יד ןוא ץרּפ .ל .י+ 2

 .ל .י ךָאנ טײצרהָאי ןעט:11 םוצ ןעטלַאהעג

 ַא ןוא סרעזעל ַא ןופ 22 ּפַא .(ץרּכ

 ,11 ּפַא .ךוב-ץיטָאנ סרע ּביירש

 ,28 טְקָא ,20 טּפעס ,| גױא ,27 ינוי ,23 יַאמ

 .ןעגנולהעצרעד סרוקנָאק יד ;27 צעד ,22 וװוָאנ

 111 לּב"טיל ,15 יַאמ .ןעזיר םהרבא ;18 ילוי
 ןיא טירט עטשרע ס'םכילע םולש ;393--396 *ז

 .10--67 'ז 1 קוצ .הוטַארעטיל רעשידיא רעד

(5573--5599 

 ןופ סעימערּכ

 יפו ,708 צז --
 ן59011 .5093 עז --

 טּפעס טנײה .,(ןעכירטש) הביבס .2 ,י ,ןַאמיינ
 {59021 יש

 34 עז -- 5902

 :ײר רעסײװ רעד, סָארג ילּתפנ .א ,ןָאזנעסינ
 5904 ,3 ךוּב"וא ."רעט

 עשידיסח .עגרעדָאמ .ר"ד 2 ,שטיװַאצמעינ

 5905 ,19 װָאנ דיי .ךעלהשצמ

 ,ָאיבָאטױא עצרוק עטכעלטנפערַאפ טשינ א

 ,ל ,י ןופ קיטסירעטקַארַאכָאטױא ןוא עיפַארג
 61 ,113 לּב"טיל ,ץרּפ

 .ירש:סקלָאפ רעד ,ז"הנּכי .י ,יקסנַאימָאלַאס
 .(גָאטסטרוּבעג ןקירָאיײ-קיצעּבז ןײז וצ) רעּב

 9071 .16 טקָא ײרפ ,3 טּפעס גָאס"ליװ

 .מ .מ ןגעװ תונורכז .יבצ עשוהי ,ַאנרַאס

 51 .20 ץרעמ ןּבעל'נ ,יקצילָאד

 ןיִא םרָאפ ןוא טלַאהניא ."* .ש .,יקצינּפוטס

 .יטש ןוא ןעקנַאדעג} רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 .ּבַאפ ןוא ענעּבירשעג ;11 ינוי מירכ .ןעגנומ

 הנוק שי ;12 ּבעפ טצ"פ ,רוטַארעטַיל עטריציר

 (טײצרָא' סיקסנַא וצ} ...תחא הֹעשּב ומלוצ
 רעשידוי רעד ןיא "רוגינס, רעד 5 צעד מירפ

 -ַארעטיל ןעגירהעי 23 ס'שַא וצ} רוטַארעטיל

 לּבפ'נ ,29 בַאי לּבט"ּבול .(םואעליּבוי ןעשיר

 .םולש .*לקינײא, םוצ ?*ןדײז, ןופ ןכ ּבעּפ

 לּבפ'נ ,23 ּפַא מירפ .טײצרָאי רעט:10 ס'מכילע

 .8 לּבװ

 ןוא ןעקנַאדעג} רוטַארעטיל ןוא דנוש
59091--5914 

 450 ּפַא

 .0 צעד מירפ .4ןעגנומיטש

 102 יז 99 לּב'טיל .ּבײל ינַאמ .י .י ,?ַאגיס
 ."דַאנַאק ."דירַאי ם'נופ , סינכילע םולש ;103--

59151--5916 

 71 ,230 עז --

 ןוכ *דרע דמערפ ףױא  .ר"ד .ש ,ןָאמייס

 ן9151 ,1 ךוּב"וא .רעגניז ,י ל

 ָאק ָא יירפ .וַאקרַאכ ןיא טנװַא-רידַאנ השמ .9 ,אכיס
 5919 .15 ָאנ

 .ַארעטיל רָאי ןעצ} ךאלמ .ל ,51000:42!ת

 ןוכ ;42--41 יז 2 רעמַא"ד .(טײקיטעט עשיר

 רעטיר רעד ;1 צעד עסערּפ .ךוּב ץיטָאנ ןיימ

 װָאנ |ןָאסלעגרעּב דוד ןגעװ} .לדַײמ ןשידיגנ ןופ

 טימ טניװ טכַאמעג טָאה שטיװַאר ךלמ ;27 6

 ןעלקיטרַא סעשטיװַאר .מ ןגעװ} .סנגיױּבנלע יד

 רעכלצוו םורַא, :"רעטצלּב עשירַארעטיל, יד ןיא

 ,10 צעד |"*רוטַארעטיל עשידַײ יד ךיז טַײרד סקַא
 ן5928--:930|

 *ּבױהנָא ןופ דנַאר ןּפַא. קיװײל .ה .ּב ,יקצולס
 --159 יז 2--1 טלצװ"ר .4ןקירדנײַא גצװק
 5954 טם

 .רַאפ ןֹוא רעכיּב ץשידיא עינ .ּב ,רַאילַאנס
 "לקסלָאדָאטס- רַאהָארג , רעד) עקירעמַא ןיא ןגַאל

 ןיא גַאלרַאפ ןײטש רעד .קרָאײװינ ןיא גַאלרַאפ

 עטלַא ,סרעלעה גילצז ,ןטפירש סָאקמיּב ,ָאגַאקיש

 .ײליּבװי סניײר םהרבא ;27 טְקָא מירפ .("ןגעװ
 . עשידיאעײנ ןעגעװ גידנעדצר }23 יַאמ טרָאװ"דיי -

 רעד, -- .סעלעיעל .א ןופ ?סָאדנַאר,} רעכיּב

 ןופ ץוש רעד ,---.סָארג ילּתפנ ןופ "רעטייר רעסיײוו

 .(ץּכ יכדרמ ר"ד ןופ "דומ'ּת ןיא עכַאװש יד
 .15 גױא לּבט"ָאל ,30 ילוי שז"ד ,27 ילוי

 ןפפל7--59ע5|

 .ענליװ ןוכ ןויצנּב .מ ןופ .רָאפּפָא םוצ .יקס ---
 5925 .3 טְקָא רוק"ווָא

 םישֲא .ש ןיא ןויטָאמ עשימָאנָאקע .יקס--
 { 1 .3 ,2 רעקצװ-קירטעּפ ,"רעטומ,

 ייל רעשידיא רעד ןיא סױירק רעד, .ה ,ןידע

 {950) ,2 ילוי לּבפ"נ ,23 ינוי מירפ .*רוטַארעט

 .ש| .עזָארּפ רעזדנוא רעּביא .וװ ,ז ,טריּבלע
 {9511 .47--43 יז 1 צָארּפש

 ( דכ 2



 ,שידַי ןיא דיל סליװגנַאז לארשי .ןָאעל ,עּבלע
 5952 ,10 גױא גָאט ,124 לּב"טיל

 סעגױיַאר} טסײג-ורמוא רעד -- ץערעּפ .ןַאילע

 5951 ,(לּבט"א) קירּב ,(טײצרָאי 11 םּוצ

 ןצענערג יד ײּב ,ר"ד .רּתסֹא ,װעשַאילע
 "בנג עקטָאמ , רעּביאל רוטלוק ןופ ןוא ןּבעל ןופ

 "וה רעלַאנָאיצַאנ רעד ;2 סײנ .4(שַא םולש ןופ

 טעָאּפ רעד ;(לּבט"א) סיינ .(םכילע םולש) טסירָאמ

 רעדיל סלעצנעטש .ג .א ןגעװ) לעצנעטש .נ .א

 ן5936-85924  .ן2 סײנ .(*טָאג טסיּב וד ןוא

 .םלע םוצ} סנעּפָאק וצ ססוג םייּב .מ ,ןיקלע
 --4 יז 16 ןעּפ .(ץרּכ .ל ,י ןופ טײצרהָאי ןעט
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 *עּבױ ןיײז וצ} יקסוועשטגיוו סירָאמ + ,ןיטנע

 ן42 פַאּב ,19 ּברַא"די .(יעליּבוי ןעגירהָאי גיצ

 --699 'ז 12 קוצ .רעלהעצרעד רעד --ןיּביל .ז
 ן5939--898| 3

 {59301 *5100 עז --

 ןשיטעָאּפ ןיא ןדָאּפיטנַא יד ,רעטלַא ,ןילעסע
 ךוּב סרעלעה .ז דובּכל טנװָא ןגעװ|} .לּבמַאסנַא

 --17 יז 6 רעדעפ ןָאגַאקיש .ןיא "ןגעװ עטלַא,

 ן59411 ,9

 רוטַארעטיל רעצזדנוא ,ּב ,םױּבלעּפע

 ןשיוװצ רעד ,ּב .20--19'ז 1 רעדעפ ,(ריפניײרַא)

 'ז 5 ."םשה שודיק; .ג {24--21 'ז 2 .געװ

 10 'ז 4 .קיטירק סניװַא זיא סָאװ .ד ;21--8

 .18--12 יז 5 ,יײרעּבײרש-עיזנעצער .ה ;12
5941--5946} 

 םצע רעד טײטשַאּב סָאװ ןיא .אנכׁש ,ןײטשּפע

 .ַאטעלָארּפ ןגעװ עטַאּבעד רעד וצ} טסנוק ןופ

 .יװער ׁשַא םולש ;31 טקָא ײרפ .(רוטלוק רעש

 ײליּבוי ןקירָאי;קיצנַאװצ ןוא ףניפ םוצ' טריד

 טױרּב ;24--81 יז 1 רעמַאה ,(ןכַאש ןייז ןּופ
 ײרפ .(צנדזעיטָא ןַא ןרידַאנ השמ} רעטוּפ טימ

 .ןַײז א רעקיטירק ענַײז "רעמַאה, רעד {23 יַאמ

 -עייפ ַײליּבוי ס'נצזײר סָאװ ;11 טּפעס .גלָאּפרע

 ?טסניק עטשרע יד {21 יַאמ .,ןזיװַאּב טָאה גנור

 ןשידיא-שינַאקירעמַא םעד ןופ עמַארד עשירעל

 .("ּכַאש, סקיװײל ,ה ןגעװ} ןּבעל רעטעּברַא

 .שידיא ןיא גורפ ןוא שיסור ןיא גורפ ;28 װָאנ

 .םופ ןייז וצ} ןעזייר םהרבא ;(תוּכוס) לּבטוי"גימ

 154--49 יז 4 רעמַאה .{גָאטסטרוּבעג ןטסקיצ

 השורי ס'=כילצ םולש }0 יַאמ יירפ .םכילע םולש

 וה ןשידיא ןסױרג םנופ טײצרָאי ןטנעצ םוצק

 ן5996--8947| .43--43 יז 3 רעמַאה .(טסירָאמ

 ן987} .5101 עז --

 9551 5102 צז .ש ,גרעבדרע

 וצ ןעגנּוקרעמַאּב) קַאּבלק השמ .סקַאמ ,קירע

 .127 ,128 ,123 לּב"טיל .(געװ ןשירעטכיד ןייז
 ן5959

 5969 ,54 עז --

 ן59611 .885 עז --

 ענעכָארּבוצ ןיא תודיסח ,ףסוי ,רעטסכילרע
 רעטעלּב-הרוסמ ןושָאטַאּפָא ןוא ץרּפ ןגעװ} .םילּכ

 61 ,24--922 יז 9

 ,םכילע.םולש .,ןסיצרַאנ עסײװ .בקעי ,טַאּפ

 ,ןלוש עכעלטלעװ-שידיײ יד ןיא {!| גָאט:קנַאדעג

 ?ױ זיא סנעמעװ ןוא ןעיצוצ ןגעװ {28 ּפַא טצ"פ

 ןרעּבײרש עשידײ ןוא לוש רעשידי רעד ןגעװ|

 יָאי:0 םוצ ."ײװ ןײד טױא גניז, ;155 לּב"טיל

 יז 7 קעװ"גוי .ןעזײר םהרבא ןופ ײליּבוי ןקיר
 "םותי ַא ןיּב ךיא -- טוג זיא רימ, ;22--21

 יז 5 .(םכילע-םולש ןופ טַײצרָאי ןט.10 םוצל
 ן5966-759631 ,0

 יײרפ .סודײנ ּביײל ,רעדנַאסקעלַא ,ץנַארעמָאּפ
 {59671 ,27 צצד

 וצ| .ךאלמ .ל ןופ רעטרעװ סגנונעגעזצג רַאּפ א

 .20 טקָא עסערּפ ןעניטנעגרַא ןופ ןרָאּפּפָא ןייז
42 

 ,טעּב הסיסג סמכילע םולש יב ,דֹוד ,יקסניּפ

 ,0 ּברַא"די .לּבוי סנצזײר םהרבא }104 לּב"טיל
 ן5970--59691

 711 ,8252 צז --

 םולש ןעגעװ ןעגנורענירע עכילנעזרעּפ
 ןיארעפ ןעטַארעטיל ןיא דנצװָא רעד .ן'םכילצ

 ןעשידיא ןעסױרג ןופ טײצרהָאי ןעט.10 םוצ

 {59221 .27 ּפַא טנײה .רעלטסניק

 טקָא לבט'ָאל | ל'ז שריה יבצ ,צלרעּכ |
 ן59781 א 6.  + 

 גורענירעק ןיגײרג ןבאר .ב ,רעטופלרעּפ
 74 19 ךָאװ"נילָאװ .{ןעג
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 רעזנוא ןגעװ) טייז רעד ןופ .עשוהי ,עלרַקּפ

 עקָארק ןיא טסַאג וצ ;100--99 לּב"טיל ,(עזָארּפ
 .150 ,(גיטריּבעג .מ ןוא ץיוװָארָאה רעּב ןגעוו)

5976--59781 

 .רהָאי רעטײװצ---ןעגנוצָארּפש .לאוי ,לערעּפ
 ן9771 .2--1 יז 1 צָארּכש .גנַאג

 ."טיל .סוּפָארּפ .י .י וצ וירב ַא .ל .י ,ץֹרּפ
 טא ,228--227 יז 101 לּב

 ַא ןגעװ} .דמערפ רעד ןופ ןוא םייה רעד ןופ .פ

 .4 ןבעל א טסנוק ןלַאנרושז ןשידי ןלַארטנעצ
 ן59791

 :סור צײנ יד ןוא רידַאג השמ .ל ,ןַאמלעגַאפ
 {59501 .286 רעקצװ .דנַאל

 ןינע םוצ} טנַײה ןוא לָאמַא .ףסֹוי ,קלַאפ
 {5951} .0 צעד לּבט"נ .(ןעטצרוַאל

 ןעזיר םהרבא םורַא בוט-םוי:סקלָאפ רעד
 יוינ ןיא גנורעיפ-ןעזײר .א רעד ןופ טכירַאּב)
 |59521 ,40--43 יז 7 רעדצפ .(קרָאי

 עטצעל ס'םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ לימיסקַאפ
 ןרַאפ ןּבירשעגּנָא טָאה רע סָאװ} .תורוש יירד

 551 ./ װָאנ גָאט ןטױט

 סיקסנַא וצ} רעלמַאז רעד .,י ,ה ,טרָאפ

 5941 .9 צעד מירפ .(טײצרָאי ןטסקעז

 םחנמ---דנעוָא רידַאנ) תוחמש ףױא ,א ,לגיופ
 .ַאנ השמ ;30 ילוי טניײה .(רעלדַא לקנַאי--.געט

 |5986--59551,117 לּב"טיל ,(טערטרָאּפ ַא} ריד

 סנָאסלעגרעּב דוד ןופ טסקעט רעלופ רעד
 {59571 .7 ץרעמ קלָאפ ."סצמע, ןיא ווירּב

 .29 טלעװ"ּברַא .תונורכז סיקסווצשטניוו ןופ
5951 

 .(םכילע-םולש ןגעװ) רצוא רעד .0 ,א ,סקֹופ

 ,400 --999 יז 111 .ןעזײר םהרבא ;104 לּב"טיל

 :לוק, וצ סקופ .מ .א ;31--29 יז 7 רעדעפ

 ַא ןגעװ| .(רעלימ .ל וצ װירּב ַא ןופ} "רוט

 רעשידײ רעד רַאפ לַאנרושז ןוויטַאטנעזערּפער

 |5991--5959| .15 לוק |רוטַארעטיל

 ,םייח ,סקופ
 .80 ילוי טצ"ד*

 רָאַּפ ַא) סָאלשנעזײַא רעטלַא .ּבײל םייח ,סקופ

 .ָאװטסנַאשַאלרַאש ןוא רוטַארעטיל
5992 

 לּבטיָאל .(טײצרּהָאי ןעטשרע ןײז וצ רעטרעװ
 .רּכ ןײק ןעמיק ןייז וצָק רידַאנ השמ ן22 גױא
 זיּב "ךעזױר עצרַאװש, ןופ ;9 ילוי לּבפ"נ .(ןעל
 { ,995--59931 .6 גױא ."רעמיר לװנַאז,

 5961 .5105 עז ,מ ,ןַאמסקופ

 70 ןייז וצ} יקצילָאד לדנעמ םחנמ .ל ,ןיגייפ
 ץרעמ טנײה .(ו"ּפרּת רדא ז"כ ײליּבוי ןעגירהעי
 ן5997} .12 ץרעמ מָאמ ,12 ץרעמ ןבעל"נ 2

 א ךָאנ שינצשזדנָאלּב ןיא ,לחר ,גרעּבנעגייפ
 לקיטרַא סעשטיװַאר ךלמ וצ טרָאװ ַא עעדיא
 --874 ז 139 לּב'טיל .("טלעפ סָאװ עצדיא יד,
 ךיא רעלעטשטפירש עשידײ ןופ סורגַא 8

 ן3999--5995) ,867--306 יז 121 .לארשי-ץרא

 דעשיסקָאדָאטרָא רעד רעּביא ,ּבייל ,דלָאגנייפ
 ,18--13 יז 1 רעטצלּב-הרוסמ .רוטַארעטיל

 פט
 םוצ'} .םיִרְס רכומ עלעדנעמ ,י ,ןייטשרעייפ
 ,129 ךַאלמינּפ ןוא רעמינּפ .(.טײצרהָאי ןעט:9

0011 

 .םכילצ םולש .רָאטקעּפס יכדרמ .בקעי ,ןַאמכיפ

 1001 ,(חסּפ) לּבטוי"נימ

 .54 עז ,ירוא ,לעקניפ

 -"טיל .שטיװָאלַאגעס .ז .ָאעל ,ןייטשלעקניפ
 1 ,87--56 יז 92 לּב

}90031 

 לארשי ןוכ רבק ןעשירפ םעד ףױא ,י ,ןַאמשיפ

 -עג ןיא רעינָאיּפ ַא ;/ טקָא שז"ָאמ .הע ןיװעז

 צז ליצעג ,ּפָארּפ ןופ טױט םעד ףױא) ןעלַאפ
 ן9606--9065| ,20 װָאנ ;(ץיװָאק

 ="טיל .זירַאּפ ןיא רידַאנ השמ ,ם ,רעּפקַאלפ

 {90071 ;111 לב

 .סעיסערּפמיא .צ ,ןישיעפ

 .9--9 'ז 7 רעדעפ

 .טצָאּפ ןוא רעלַאמ
9065 

 ןופ גנוטַײלנײא ַא}ןופ תיצמּת רעד) .גורפ .ש

 טריפעגכרוד טנװָא גורפ םעד וצ ןַאמרעש .מ ,י
 .47 קירפַא .(ןיירַאפ ןטַארעטיל ןשידיא םעד ןופ

90091} 

 רעדעפ .דיל ןופ עיּפָאזָאליפ יד ,יֹול ,ןַאמדירפ
 {9619) .40--59 יז 11--10 ,23--21 יז 4

 סעתובשהמ-לעּב טימ סע טלַאהיװ .ש ,ןַאמדירפ
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 ן9011} .185--192 יז 98 לצ"טַײי , .ןטפירע

 .טשינרָאג:רָאג ןופ ץנאטסּבוס יד .א ,ןיקדייפ

 גױא .גָאט"ליװ {רידַאנ השמ ןגעװ} .עיסערּפמיא
3 9015 

 .(ןכירטש} רידַאנ השמ .ןויצ-- ןּב ,ןעגנַאצ

 {90131 .15 רַאקוּב געוװ"וא ,22 טלצוװ"ּברַא

 טרָאװ א ךָאנ .ןעמוק טצװ חישמ ןעװ .,ןויבצ

 ;29 ָאנ װרָאפ .טסנוק רעשירַאטעלָארּפ ןעגעוו

 .תעגושמ ּביײרש ;22 װָאנ .טסנוק עשירַאטעלָארּפ

 |9016--9014) .10 צעד לּבפ"נ ,12 װָאנ

 .ןדײר םהרבא ןופ םואעליּבוי ןעגירָאי.20 םֹוצ

 {9017| .153 ָאיר לּבװ"דיי

 עז .ןַאמשירפ דוד ןופ טײצרהָאי ןעט:4 םוצ
6385 9011 

 לּבװ'דיי .םכילע םולש ןופ טײצרהָאי ןעט:10 ּםוצ

 ,ל .י ןיא ןװיטָאמ-תצגושמ ,ץרּפ ,רעזנוצ

 יירק) קַאּבלוק השמ ;17 ,16 לוק .ןפַאש ס'צרּפ

 .(ןעקנײד ןוא ןעפַאש ןייז רעּביא זילַאנַא רעשיט
 אי יו .16 ,15 ,14 טש"ּברַא"רפ

 ן9023) .1569 עז --

 ,(חסּפ) לּבטוי"נימ .המקנ ס'ץרּפ .ל .ש ,ןָארטיצ
9021 

 .יל ןוכ טײקכעלריטַאגמוא יד .ןרהא ,ןילטייצ
 .םחנמ }207 *ז 100--99 לּב"טיל .רוטַארעט

 -רָאּפ 1104 {םכילע-םולש ןגעװ} .ןטָאש סלדנעמ |

 +יכ עלַארטנעצ ;9 צעד סקע"שרַאװ .עיפַארגָאנ

 ,עשרַאװ, :לקיטרַא סלױײמ ןמחנ ןגעװ} .ןרוג
 "רעטעלּב עשירַארעטיל, ןיא *עװקסָאמ ,קרָאיוינ

 ן9027--9054) ,50--38 יז 89 לּב"טיל ן82 'נ

 םוצ} ןיװעל ןושרג ר"ד .ןנחלא ,ןילטייצ
 .(טײקגיטעט ןַײז ןופ םואעליּבוי ןעגירהע''0

 5021 ,15 טקָא טקע"שרַאװ

 ,טסגוק ,עּבעיל ןעגעװ סָאװטע ,ללה ,ןילטייצ
 ילוי מָאמ .ןעטייקגיניילק ערעדנַא ןּוא רוטַארעטיל
30 9059 

 יד ןגעװ .לארשי ,גרעּבניע

 .151 לּב"טיל .*ךוּב השצמ,

 םנופ םירוקמ
0501 

 11 .8119 עז --

 ,םכיֵלּפ
9032 

 ולַׁש ףָאנ טײצרהָאי רעטנעצ רעד

 ,0 יַאמ גָאט

 טצ"ּברַא .(טיײצרָאי ןט:10 םוצ} םכילע םולש .ק
 9058 ,2ֹכ פַאּב ,214 רעשט

 .עשרַאװ ןײק ןעמוק ןַײז וצ ,רידַאנ השמ .ק

 טױט ן'כָאנ גָאטרהָאי ןעטשרע םוצ ;3 ילוי מָאמ
 ן9089--90241 ,21 ילוי .רָאהנײא ,י ,א ןופ

 ןיא ןעקוקנָא ןײז וצ}  ןָאסלעגרעּב דוד ,מ .ק

 9051 .24 ילוי מירפ .4עגיר

 ךיא סָאװ ןוא העז ךיא סָאװ .ןָאעל ,ןירּבַאק

 *עװ ,יקס-נַא .ׁש ןעגעװ גנורעניארע ןַא .טכַארט

 ינע רעד ףיוא טלעיּפשעג טרָעװ סע *קוּבד , סנעמ

 .25 ּבעפ גָאט .ענהיּב רעשידיא ןוא רעשילג
 ןפס7}

 055 :5152 עז .םירפא ,יקסוװָאנַאגַאק

 .יטכיוו רוטַארעטיל ןיא זיא סָאװ .ּבַא ,ןַאהַאק

 שנעמ רעד ,סַאלק רעד רעדָא שנעמ רעד--רעג

 עשיסור ייּב גהנמ רעטלַא ןַא ?טרָא רעד רעדָא

 .ַאֹּב טציא טָאה רעכלעװ רעקיטירק עשידיא ןוא

 ןיא , סגָאסלעגרעּב ןגעװ} .ןעמרָאפ עיינ' ןעמוק

 "םזילַאער, טרָאװ רעד ;8 גױא וורָאפ |יןַאּפש

 עשירַארעטיל רָאּפ ַא 3 צעד .טנײה ןוא לָאמַא

 ןוא רוטַארעטיל *הבושּת, {29 ּבעפ .ןעציטָאנ

 .יל ןוא ןעּפיט *עכילצעזעג ,,)) קיטירק:ןערַאסימָאק

 .(?ַאקעשט / ןוא רוטַארעטיל--ןעּכיט עשירַארעט
 |9042--9089| .| גױא

 יד ןופ הסונ רעײנ רעד .ש .ח ,ןַאדשזַאק

 |9043) .81 גױא טצ"פ ."רעטעלּב עשירַארעטייל ,

 ךז םַאז ױא ,רידַאנ השמ ,לסָאי ,רעלטַאק
 {9043) ,21 יַאמ יירפ ,טינ

 .ָאס ןופ עּבָארּפ ַא) .ּגײל-ינַאמ .נ ,רַאטנַאק

 }1 טרָאװ עיײרפ .(עיצַאטערּפרעטניא רעשיגָאלָאיצ

 ן90351 ,99--29

 עשירַארעטיל ןעגעװ .םייח ,שטיװַארָאטנַאק

 {19046| ,226 רעקעװ .םינינע

 .קסירּב ןיא םחנמ רעטכיד רעד .א ,ןַאלּפַאק
 9037 .5 גױא טנײה

 0451 8123 צז .םירפא ,ןַאלּפַאק

 עטערפ .זירַאּפ ןיא רידַאנ השמ .ר'ד ,ל ,ץַאק
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 |9049) .9 גרא

 :ענ ,עירעפירעפ רעוא .רעטלַא ,ענזיצַאק
 ןוא ײטרַאּפ ןַײז ,רעטעּברַא רעשידײ רעד) ךעּב
 הנקז יד ;119 לּב"טיל .(רעּבײרש רעשידיי רעד
 *עלּב עשירַארעטיל ןופ רעמונ ןטסטרעדנוה םוצ

 געמרַאפ ןטױל טיג סוסקול ַא ;100--99 .(רעט
 .(ןטַארעטיל ןוא הביבס רעשירַארעטיל ןגצוװ}
 ן9085--90501 .328

 .א) רעלטסניק ןוא טסנוק .ּב ,ןַאסלענעצַאק
 =עדנַא ןוא םי ןופ השעמ ַא :ץּכ ףלא} שטנעמ
 רעזנוא ןופ ןעגנַאזעג} ןחדּב .ֹּב .(רעדיל ;ער

 לאינד) רעטכיד .ג .(גרעּבכױג .י ןופ--רוד

 .31--30 'ז 1 רעדעפ .((ןזרעפ עטכייל ;יגרַאשט

|9053| 

 .םלש רעד .הירוא ,ןגָאּבנעלענעצַאק
 {90541 .(לּבט"א) סיינ ,סנ םכילע

 .רעּבײרש רעשידוי רעד .ר"ד .א ,קינלַארַאק
 רָאּפ ַא ,ןעזײר רעּביל ןײמ ;5 טּפעס לּבפ'נ

 =קעס .ה) .ןָאט רעײנ רעד 12 יַאמ גָאט .תורוש

 ן9097-9055) ,5 נַאי .("טָאג וצ געװ רעד, רעל

 9055 .5124 עז --

 ,"רעדעפ, רעד ןגעוו לווירב ַא .ןרהא ,ןילרַאק
 {5091 .17 ילוי ײרּפ

 -טעל ..."דנוזעג זיא ןעכַאל, .3 ,סוינילרַאק

 :םולש ןופ גָאטרהָאי ןעט:10 םוצ ןעכירטש עכיל

 601 ,23 ּפַא מָאמ .(טיױט ס'מכילצ

 ַא ןופ ןגעװמוא ןוא ןגעװ יד .ע ,ןַאמרַאק

 לּבװ*דַאנַאק |ןָאסלעגרעּב דוד ןגעװ} .רעלטסגיק

 השעמ ַא--ץּכ ףעלַא) טנַאטויּבעד---טעָאּפ רעד 3

 .(1923 קרָאיײוינ .רעדיל ערעדנַא ןוא םי ןּופ

 ןַאל 'ןײלַא סױא ךױ לײה--אפור, 16 לוק
 ן9005--9061} ,21 .(ץֹּכ השמ וצ װירּב רענעּפָא

 .רידַאנ השמ דובּכל דנעװָא םינּפתלּבק רעד
 {90641 .98 ילוי מָאמ

 9065 255 עז ,ילַאיל ,ןַאמפיוק

 ן90661 8259 עז ,ר"ד ,לאכמ ,ןַאמפיוק

 ,רבק סקיװדול .ר ףױא ןוז לסיּב ַא .ש ,ץרוק
 יז 2--1 *1926/ ?רימ{ןעײג ןיהואוו ;כ ךוּב"וא

 --957 יז 60 ךוּב"וא .ווָאקנימ .ּב .נ ;16--11

 -=161 יז 3 .,עטסיײנ ּפָאד ןוא רעגינ ,ש 6

 ?טַאלג בקעי ןופ ווירּב ןגעוו} .רעפטנע ןַא 39

 --133 יז 2 ן"ךוּב רע;נוא, 1 'מונ ןיא ןיטש
 ן60--89 יז 10 רעמַאה .רעזעל ןוא טצָאּפ 53

 .עיזנעטערּפ עשיטעָאּפ ןֹוא עיזעָאּפ עשירַאטצלָארּפ
 ז9073--9067| ,40--37 יז | ךוּב"וא

 ייא ןיא טנװַא גרעּבמָאנ רעכעלרעיפ רעד .טיק
 ן90:4| . .14 ,13 צעד מירפ .רעטַאעט ןשיד

 :רָאי ןייז וצ ןכירטש} יקסנַא .ש ,2 ,יַאטיק
 עשירַארעטיל , ןרעמונ 100 ;2 צעד מירפ .,(טיײצ

 ןועמש ;20 ץרעמ ,?גנונעּפָאה רעזנוא , ."רעטעלּב
 לּב"טיל ,{טײצרָאי ןטנעצ ןייז וצ} גורפ לאומש

 םהרבא ;8 טּפעס גָאט"ליװ ,3 טּכפעס מירפ ,3

 מירפ .(גָאט:סטרוּבעג ןטסקיצפופ ןייז וצ}} ןעזייר
 {9078--90781 .16 ּפַא

 יער רעד קינרעיװ ץרּפ .בקעי ,םיוּבנעש ריק

 גיצכצז ןײז ֹוצ} רעקירָאטסיה רעד ןוא רָאטקַאד
 .15 ּבעפ טַאלּבגָאט .4גָאטכטרוּבעג ןעגי-הָאי

0791 

 יור ןיא רוטַארעטיל עשידיא ,ףסוי ,ןַאמגילק
 9050 ,14 צעד טרָאװ'די .עינעמ

 .קסנימ ןיא ןָאסלעגרעּב דוד .רַאזַאל ,גנילק
 טּפעס .קסנימ ןיא רידַאנ השמ 20 װָאנ יירפ
 ן9052--90811 8 7

 רעּבײרש רעד--םכילע םולש ,ן ,שטיװָאנמלק
 1 ,(לּבט"א) סיינ ,לארשי ללּכ רַאפ

 גָאט"ליוװ .ענליו ןיא רידַאנ השמ טימ ,ס--ק

 .לַאה קלַאפ ןופ ?תיאנומשה יד ימירמ, ;3 גױא
 9055--90841 ,3 ץרעמ .ןירעּפ

 טשיג ןעק סָאװ רעטכיד רעד .ַאעל ,גינעק
 16 ,15 פפָאה"וא ן|ןָאסלעגרעּב .ד ןגעװ} .ןכַאל
 ןטלַאהעג ,עדער} טגָאזעג טציא ץרפ טלָאװ סָאװ

 ןט:10 םעד ןײרַאפ-טַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא

 ושָאטַאּפָא זיא יװ ן138 לּב"טיל .4(רעּבמעצצד

 ,'רעדלעװ עשילױּפ ןיא , ןַאמָאר ןײז ןגעװל

 עײגנ יד ןוא ליװגנַאז ;22--10 *ז 9 פָאה"וא
 ן9059--9056| .29 גיױא גָאט .רוטַארעטיל עשידיא

 |רעגנוילגיבייא רעד ,ץיװָאקילעז .ג) ל ,רעגסעק

 ,לגײּב רעד ןוא ךָאל סָאד ;30 ּװָאנ לּבט"די

 דוד ןוא רֶעגינ .ש ןשיװצ עטַאּבעד רעד ןגעוו

 יד ןציטש ךױ ףרַאד ןעמעעװ ףױא , ןָאסלעגרעּב
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 1216--209 'ז 4 ךוּבא {"רוטַארעטיל עשידיי

 ןופ גנודנעװשרַאפ יד, ןוא ןָאטלעגרעּב ,ןעזיײר

 .155--155 יז 9 ."עיגרענע רעשירעלטסניק
{9090--19092 

 ןופ ךַאלטרעװכײלג ןוא ןדָאזיּפע .פ ,ר--ק

 |9095} .8 צעד מירפ .םירפס רכומ עלעדנעמ

 ַא) ,רעטכיד ַא וצ רעטכיד ַא ןופ ,ּפיײװ ,לורק
 ןרעדיל ךֹוּב ןַײז ןגעװ קינלָאר ףסוי וצ ווירּב

 {9605--9094) ,4 ןעלגעז .סקופ ,מ .א ;4 רעדצפ

 לַאנרושז.טנגוי רעשירַאטעלַארּפ ,טנגוי .ה .ר

 ןגנוי םַאּב גַאלרַאפ *עינזוק-גנוי, ןופ 'גסױרַאל

 ,10 רעמַאה ,4/ןיײארַאּפ-רעּבײרש ןשירַאטעלָארּפ
9096 

 90971 *250 עז .ר"ד .א .א ,קַאּבָאר

 9095 י51 צז ,ש .א ,שּטיװָאניּבַאר

 .(םכילע םולש יורפ} :.ַאגלָא ,שטיװָאניּבַאר
 ןיא וירּב ַא) ןעפַארגָאיּב ענײז ןוא םכילצ םולש

 477 יז 116 לּב"טיל ,8 ילוי גָאט .(עיצקַאדצר
 ן 9099 7

 ירתּכ ןופ המשנ יד .לארשי ,שטיװָאניּבַאר
 =רהָאי ןעטנהעצ ס'םכילצ םולש וצ} עקוװעל

 --גיז ןופ ;30 ,29 ,28 ּפַא דָא'דענעק .(טײצ

 ןעגני םעד ןעגעװ ,ךַאילש ןעטײירּב םוצ גַאז
 ןופ גנונײשרע רעד וצ לַאגיס .י .י רעטכיד
 --ץטיװעלומש ;23 ּפַא .רעדיל ךוּב םעײנ ןייז

 19102--9100| .5 צעד .רעטכיד:סקלָאפ רעד

 .טַײק רעד ןיא ןעגניר .ה .י ,יקצישָאדַאר

 9108 .29---27 יז 3 רעהעפ

 -"ר .ןצערעּפ ןגעװ סענױרכײז .עׁשילַע ,ןידַאר
 41 .100--98 יז 4 טלעװ

 רעטסנעפ עטסוּפ ענעּפָא סָאד .ךלמ ,שטיװַאר
 גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעגנוקרעמַאּב} עּכָארײא וצ

 ןיא סערגנָאק-ןעּפ םענעמוקעגרָאפ טשרע םצד טימ

 רצ כלעוו םורַא {109 לּב"טיל .(ןילרעּב

 -/טיל עשידיי יד ךיו טיירד סקא

 -שורי ,עװקסָאמ ,קרָאייינ ,עשרַאװ} ר וט ַא ר

 ,ענגַאמ ןופ טרעװ ןוא טרָאװ סָאד ;129 .4םיל
 ענרעזײַא יד 150 .קרָאיײזינ ןשיטַאנגַאמ-שיט

 ,עצדיא יד ;152 .,ץרַאה ךעלשנעמ ַא ןיא סקַא

 "םייה, ןייז ןוא רידַאנ השמ--4126 .טלעפ סָאװ

 ,"טייהיירפ , {117 .(גָאליּפע ַא ןוא גָאלָארּפ ַא טימק

 רעטכיד רעד) ךעלריטַאנ ,טרָאװ ןופ---!טייהיירפ
 ןגעװ לטיּפַאק ַא ;30 ילוי טצ'פ .(קיטילָאּפ ןוא

 ןופ ןּברַאטשּפָא ןעירפ םעד ןגעוו) םִיִתֹמ עקידעּבעל

 ן9112--91051 .100--99 לּב"טיל ,(רעטכיד עשידיי

 ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ .ח .י ,יקצינווַאר

 ןבעל'ג .4ןדָאזיּפע ןוא ןכירטש} םעה דחא

 ן9115) ,17 טפעס

 .ירק-רוטלוק רעד--רעװָאכַאל .פ .ל ,ןַאמזַאר
 *"דיי .(ַאקירעמַא ןײק ןעמוקנָא ןייז וצ) רעקיט
 1 ,10 קלָאפ

 .םכילצ םולש ןגעװ תונורכז ,ל ,םולּבנזָאר
 אוו .18 יַאמ טצ"פ

 ענלעצנייא} םכילע:םולש .השמ ,טַאלּבנעזַאר
 םוצ םהיא ןעגעװ ןעגנורענירע ןוא ןעכירטש

 .27 ,26 יַאמ לּבט"דיי .(טײצרהָאי ןעטנהעצ
91161} 

 .שנעמ סלַא ןעזייר םהרבא .הֹנֹוי ,דלעּפנעזָאר

 -"רפ .םואעליּבוי ןעגירָאי 90 ס'נעזייר םהרבא וצ

 19117} .35 טש"ּברַא

 ץרא ךרד ,"ערעצסָאמטַא, ,ש ,דלעפנעזַאר
 ,ח ןשיװצ עטַאּבעד רעד וצ| .סכילנע ןוא

 יח ןגעוו יקצַאש ּבקצי ר"ד ןוא שטיװָארָאטנַאק

 גָאט |ן"חסּפ ןופ גנורּפשרוא רעד, סינַאװזָארּפזעּב

 ,"טפנוקוצ , ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעּבעל ;22 צעד

 ,11 ילוי ."םוקפיוא , לידבהל ןוא "לעזניא,
 ן9119-91151

 ן91501 .5135 עז --

 28 םוצ .שֵא םולש ,ןֹויִצ ןּב ,גייווצנעזַאר
 יעט רעשירַארעטיל ןייז ןופ םואצליּבוי ןעגירהָאי

 םױּבטסַאמ לאוי ;114 ָאיר לּבװ"די .טייקגיט

 טַאלּבגָאט .(גרעּבמעל ןַײק ןעמוקנָא ןייז וצל

 ײדנַאל עשירָאטסיה-ערּפ , :שטיװַאר ךלמ ;26 ינוי

 450 ןַײז וצ) ןעזײר םהרבא ;90 נַאי ,"ןעטפַאש

 ן9124--915/| .28 יַאמ .(םואעליּבוי ןעגירהעי

 ןטפלע ןַײז וצ) ץרפ .ל .י י ,גייווצנעזָאר

 --9 'ז 4 דנַאל"אפ ,17 טעּברַא*אע ,(טײצרָאי

 5141 יי אס

 .| ינ "ךוּב רעזנוא, .ןנהלא קחצי ,שטנַאר
 151--50 יז 3 רעדעפ .1 'ג "רעמַאה רעד,
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 ,ןטײז 60 ,גנולמַאז עשירַארעטיל ?ןעלגצעזג
 -ַאּפ ןיא רעטכיד עגנוי עּפורְּג ַא ןופ !גפױרַא
 .מעצעד ,9 'מונ ,עינזוק גנוי ;1 ,שזד .נ ,ןָאסרעט

 :וינ ,רעדיל ,ןָאפניװעל רדנסּכלא 1929 רעּב

 .ײרש ןשירַאטצלָארּכ ןופ !גסױרַא} 1929 ,קרָאי
 {9150--91261 ;21- 20 7 2 .(,ןייארַאפ רעּב

 רַאפ ןלַאירעטַאמ) ןעמינָאדײסּפ .לארשי .,ןיּבור
 .105 לּב"טיל .(צטכישעגרוטלוק ןוא רוטַארעטיל

 ן91311

 .קֵא .ןעגרוטַאמַארד ןוא םעמַארד ,השמ ,ןיּבול
 9151 .4 רָאיּט

 :רהָאי ןעטשרע םעד וצ ,ה .צ ,ןײטשניּבור

 {91551 ,16 ּפַא גָאט .ןירָאג .ּב ןופ טײצ

 ?סקלָאפ ןופ רעפעש רעד .לאומש ,ןייטשניּבור
 9134 .104 לּב"טיל .(בכילע:םולש) רָאמוה

 ס'ץרַאװש .י .י --- דרע יינ ,38 ,וָאלַאּביר

 = | .5 קוצ ."יקָאטנעק, ןעמעָאּפ ךוּב

 םהרבא ךָאנ עיצידעּפסקע ןַא ןיא .ּב ,ן'קוויר

 - =-=10 יז 11--10 ,19--13 'ז 7 רעדעפ .ןעזײר

 !רעלטסניק עשידיא רַאפ עירָאטיעט ַא 9

 ,טטכַארטצגסױא ןַא 1| ,ליװגנַאז--יקסנילָאװ {

 9--8  .עירָאטירעט עשירענָאײדיװ ,עשיטסַאטנַאפ

 ןַײא ןיא ןטעָאּפ עשידיא תורוד ףניפ ;12--6 **

 ---ןַײטשטַאלג--דנַאלזייַא---קינלָאר---ןעזייר .עּכַאק

 11--10  .טרָאּפָאּפַאר--.גרעּבדלָאג---רעגישולַאק
 טעָאּפ רעגינייוו טינ--ןעזײר םהרּבא ;23--15 'ז

 טלעוו"דיי .רעדיל עניײז ןיא יװ ןעגנולהעצּהע ןיא

 ן9139--91561 .25 ,18 ילוי

 {891391 .55 צז ,קהצי ,דביקוויר

 .רידַאנ השמ וצ עלעווירּב ַא .םהרבא ,ןעזייר
 .ד .ה דובּכל ;6 גױא גָאט"ליװ ,22 יַאמ יירפ
 .ןּבעל ןײמ ןופ ןדָאזיּפע ;פ 98 גָאט .גרעּבמָאנ
 צעד--4 װָאנ יײרפ .ןעגנורענירע צשירַארעטיל
 ;{1027---ךשמה .גָאטשרענָאד ןדעי טקורדעג) .0
 טירט עשירַארעטיל עטשרע סנעזײר םהרבא
 לּב"טיל ,(ןײלא ןעזײר םהרבא ןופ טלייצרעד}
 .וצ , ןופ טקורדעגרעּביא) 395--899 יז 1
 ן9145--91401 .("טפנוק

 .15 יַאמ גָאט .יעליּבי סנעוייר םהרבא
 ן91431

 ."ליװ .ענליװ ןיא רידַאנ השמ .ןנלז ,ןעזייר

 -ץרפ .ל .י ןופ עיּפַארגָאיּב רעד וצ ;60 גױא גָאט

 .לבוי רעקירָאי-20 סנײייר םהרבא ;103 לּב"טיל
 |9147--9149| ,15 ּפַא קלָאפ

 בײ רעדָא דנַאלסױא ןוא רימ ,ל ;קינזער
 .122--129 יז 9 טלעװ"ר .רָאי עטקעמעגסיוא
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 מירפ .שטיװָאקילעז .ג .פָארּפ ןּברָאטשעג .ׁש

 יו | .30 וָאג

 |5150} '1569 צז ,י ,ש

 .כ שש

 ן91511 .3 טּפעס רַאכ ןרעטש .ײליּבוי

 ַא ןופ טנעמגַארפ} שטיװָאלַאגצס .ז .ש .ש

 ירד, :ןעמָאנ ןרעטנוא גנולדנַאהּפָא רערעפערג
 עס .ז ןופ ןפַאש שירַארעטיל רָאי קיצנַאװצ ןוא

 {91521 .(לּבט"א) לּבטוי"טיל .?שטיװָאלַאג

 זרעפ ןשידיא ןיא םַארג רעײנ רעד .ּפ ,סעֿפַאש

 גנוטכיד רעשידיא רעד רעּביא ןעגנוטכַאּבָאַאּב

 --108 יז 12 טלעװ"ר .{דנַאּברַאפ ןטַאר ןיא
 ן91531 14

 "פדמערפ ןוא ענעגייא , .א ,שטיװָאנַארּפַאש

 -ָאק רעדָא "טסנוק עשירַאטעלָארּפ , ,רוטַארעטיל

 ן5154} .28) ,264 רעקעװ ?ןעזַארפ עשיטסינומ

 .ירק עשירַארעטיל רעּביא .ר"ד .בקעי ,יקצַאש
 .טלעוו רעכיּב רעד ןיא ;55 טש"ּברַא"רפ .קיט

 ?ניא ןעשידיא ַא ןופ ןעּבעל סָאד , :קיטָאק םהרבא

 ,קרָאייג .גַאלשנעּבױט .ה גַאלרַאפ ,"טנצגילעט

 ןיא :שטיװָארָאטנַאק םײה ,ןטַײז 239,323

 ,ןטײז 176 ,1922 קרָאיינ ,םזיסקרַאמ ןופ טכיל

 -יא} ףיט רעד ןיא ;12--11 יז 298 רעקעװ

 .ַארד ןוא ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןשידיא םעד רעּב

 .ירק טסַײה ץלַא ;43--40 'ז }1 ךוּב"וא .(עמ

 ןיא קיטירק סעשטיװָארָאטנַאק .ח ןגעװ} .קיט

 :ַאװזָארּפזעּב .ח ףױא *רעטעלּב , רעמונ:רעּבמעצעד

 ."רפ {"חסּפ ןופ גנורּפשרוא רעד, ךוּב סינ

 :טפַאשנסיװ ןגעװ לָאמַא רעדיװ ;12 טשיּברַא

 ןוכ עידעגַארט יד ;14 .קיטירק רעכַאל

 רעשידיא רעדעי ;36 .טײקמַאזנײא רעשירעלטסניק
 רעשידיא רעדעי ךָאנ) "הכיא , ןיז טָאה ןּברוח

 ירעױרט א ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא עידעגַארט

 רוטַארעטיל טשירַאטעלָארּפ ;20 ילוי גָאט .(דיל
 "טד ;40 מש"ּברַא"רפ .רוטַארעטיל-:סקלָאפ רעדָא
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 ---ןקירעי-70 ןייז וצ .יקסוועשטניוו סירָאמ



 ןוא *ןַאּפש ןיא} ןגעװ} .ןעלימטניו טימ ףמַאק

 5165--93951 .48 {גנוטכיר ץייז

 5141 459 עז --

 51 .3836 עז --

 .םואעליּבוי סיקסװעשטניװ סירָאמ .ד ,ּבֹוש

 יו .249 רעקצוו

 .אביטירוק ןיא ןרעּפלַאה השנמ ,ְךֹוהּב ,ןַאמלוש
 {5167| .159 ָאיר לּבװ"די*

 916 .5140 עז .םהרבא ,רעוש

 טסניק ןעשידוי ןּופ געװ רעד .א ,ןַאֿפנײטש

 ?טסניק ןעשידוי ןופ גָאט םעד טעמדיוועג} רעל

 1169 .50 ּפַא מָאמ .(רעל

 ן91701 .289 עז ,י ,םיוּבגייטש

 .שטנעמ רעד רידַאנ השמ .חנ ,גרעבנייטש

 ןגעװ} .ןענַײטשטַאלג רעפטנע ןַא ;6 גיוא גָאט"ליוװ

 ַא, סגרעּבנײטש .נ ףױא עדנעצער סנײטשטַאלג

 .80--28 'ז 4 ּפיוא |-רידַאנ השמ ךוּב
 ן9179--91711

 ,ילַאיּב ןיא םכילע.םולש ,ג .י ,ריּפַאסנײטש

 .14לַאיּב רוק"דיי .(.תונורכז צנַײמ ןופ קָאטס
 ן91781

 עשידײ ףִֵא םעטסיס.ןטנענָאּבַא סָאד .ג ,ףיטש

 *סיה-רוטַארעטיל ;392--4385 יז ליפ"דיי .םירפס

 =עמָאק סלכײא קיציא ןגעװ .סעדנעגעל עשירָאט

 ..טימַאד ןעמ טוט סָאװ רעדָא ךַאנעה 'ר, עיד

 .106--97 יז 10 ,157--152 'ז 8--7 טלעװ"ר
}9175-91741 

 ן51761 0

 .סניק רעד זַא :טסײה סָאד ,לארׂשי ,ןרעטש

 ןןעמכילצ-םולש ןגעװ} .רעלטסניק' ַא זיא רעלט

 טּפעס טנײה ,הביבס צשירַארעטיל ;29 ּפַא טצ"פ

 תונעט עשירַארעטיל לסיּב ַא} "ןגיוא-ןשרַאק. 8

 (יסע} םכילצ םולש ;20 טקָא טצ'פ .(תונעמו

 --פ יז 8 פָאה"וא ,(טײצרָאי רעטנעצ ןייז יצל
 ן9150-ג7ד1 .4

 "רֲאפ רעד ,םכילע םולש .י ,גרעּבנרעטש

 ןַײז וצ ןרוטנָאק עכיײלּב .רעּבײרש רעטּפושיּכ

 ן9151 .6 רַאקוּב געװ"וא .טערטרָאּפ ןקיּברַאפ

 1 55 עז .יפָארּפ .װ ,קרעטש

 .י וצ טײקטצינערגַאּב .המלש ,גרעּבּבײש
 .פלּב עשירַארעטיל יד ןיא לקיטרַא סרעגניז .*
 .םע ןוא תורקּפה ןגעק, :ןעמָאנ ןרעטנוא רעט
 גנוצעזרעּביא טגרעּבנעזָאר .ש ןגעווו .('תוצראה
 .(לּבט"א) לּבטיי*טיל |"םירעוּפ, סטנָאמײר ןופ

 ן91581

 וצ ווירב ַא ןופ) ןַײלַא ךד ןגעװ ּםכילע םולש
 םוצ וירב ַא 129 ּפַא טצ"פ .(ןיקצינװַאר ,ה .י
 .1007 רָאי ןיא זדָאל ןיא טצטימָאק-םינּפ .תלּכק
 יד וצ װירב ַא ס'ּפכילע-םולש }7 יַאמ לּבפ"נ
 ,םולש ;22 פַאּב .רעטעּברַא-קַאּבַאט רענדָארג
 גָאט'ליװ .ָאנרס עשוהי וצ װירּב ַא ס'םכילע
 |9157--91541 ,28 ּפַא

 .6 גױא גָאט"ליװ .רידַאנ השמ טימ סצעומש ַא
1551 

 .138 לּב'טיל .גינעק ָאעל טימ סעומש ַא
9151 

 ןופ גנורעיפ יד .שפנה ןוּבשח ןוא החמש
 .ויב ןיא םואעליּכוי ןעגירהעי 25 ס'ׂשַא םולש
 ן5190 .7 בַאי טגײה .קרָאי

 י'טיל ."רעקידעּבעל רעד היבט, .ש ,לַאּפיײבש
 ן5151} .4 ינוי טצ"פ ,110 לּב

 יהעי, רעד ןופ רבה רעַײג רעד , ,ןאמטכעש
 ן9195} .7 ץרעמ קלָאפ .(ןָאסלעגרעּב) "עיצקעס

 ,רהָאי ןעטשרע םעד וצ .ןירָאג .ּב 3 ,ןיוולעש
 ןעגידנעטש ן'טימ ןַאמ רעד ן29 ּפַא רעמַא ,טייצ
 ץק"רשּת ןופ רבק ןעשירפ ן'ףיוא} לעכיײמש
 ן9194--1 .7 טקָא שז'ָאמ

 ן51951 .5148 עז --

 לווירב ַא}} סנּפָארטנגער ןשיװצ ,ב ,רענפעש
 ןופ טכעגק 130 ילי טציפ .(רידַאנ השמ וצ
 ןופ עיסוקסיד רעד וצ טרָאװ א) ןשטַײנק-ןזיוה
 גױא .(טרָאװ ןופ טיהיײרפ ןוא טײקשיאײטרַאּפ
 ן9197--919 .3

 ןּבעל רוטלוק ןשידײ ןגעװ םחנמ רעטכיד 6
 גױא טצ"פ |ןעמחנמ טימ סעומש ַא} .עקירעמַא ןיא
 ן9193 5.0

 רוטַארעטיל עשיּבַארַא 7
 ןופ דנַאּב ןע ןוא 141 .טכענ סעדַאזערעכעש
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 .טכַאנ ןײא ןוא טנזױט
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 .שידײ :|ןעשרַאװ} ָא'ָא
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 =יטסַאטּנַאפ רעד ןּוא רוּבג טלעװ רעד
 יא .(עדנעגעל עשיּבַארַא ןַא) רעטכיד רעש

 ן99691 .9 צעד מירפ .ר--ק .מ שיד

 רוטַארעטיל עשיטּפיגע 1

 עשיטּפיגע ּבײל רעד ןוא שטנעמ רעד
 .18 גױא שז"ָאמ .עירול להר ןופ שידיא .השעמ

 ן93011

 רוטַארעטיל עשירַשגנוא 1
 ןופ שידיא .ױרפ ַא ּבילוצ .ץנַארפ ,רַאנלָאּפ
 .לעסילש רעד 18 ינוי װרָאפ .לעכײמש היבּוט

 .14בָאי עפערּפ .יקסנַאשַאטָאּב ,י שידיא .ענעצס
}9263---99621 

 .לָאז ןידא צרדנצ) קיריל עשירַאּנּנּוא עיינ
 .(סָאהוי סלוי ןידױרּב ױלסַאל ;ָאילמַאש ןַאט
 ןופ דיל סָאד :יַאטלעה ינעי ;28 ילוי גָאט'ליװ
 ףסוי ןופ טצעזרעּביא) .29 טקָא .הלגע-לעּב ןטלַא
 5265--99041 .(רעדלָאה

 רוטַארעטיל עשיניפ 4
 9365 330 עז .שרעה ,דלעפנעַאה

 רוטַארעטיל עשיזעניכ 1
 .על'הששמ שױצניכ ַא ,ןירערהיּפ טּפיֹוה יד

 .1 ץרעמ שז"ָשמ .ןיטשרוּב עּביל ןּופ שידיא
290'1} 

 רוטַארעטיל עשינָאּפַאא 6
 .ינָאּפַאי ַאְ} םי ןעפעיט ןופ רעטכָאט יד

 עּביל טגירעױרט ַא ;1 נַאי טזיַאּפ .(השעמ עש

 .24 יַאמ .(צלהסעמ עשױענַאּפַאי ַא} עטכיטצג

 ן9209--92051 .עירול לחר ןּוּכ שידיא

 .(על'השעמ עטינָאּפַאי אזוֿפ רעטסירּפ רעד

 .ָאְפַא} רעקצה ץלָאה ײװצ יד ן9 צעד שז"ָאּפ

 ,20 גױא לּבט"ָאל ,28 ילוי .?על'הסעמ עשיּ

 ףַאמלוא ַאטרעּב ןּופ שידיא .כ טּפעּכ טצ*ד=

 ן5211--9910)

 רוטַארעטיל עשינַאידניא 7
 ֿבָאלק ןּוא תוליפּת רענַאידניא .ירעמ ,ןיטסוא

 ןפכנו .80--40 יז 12 לזניא .רעדיל

 עטמיטשַאּבמוא

 .(גנולהעצרע} דלַאװ ןיא

 .1} גױא שזיָאמ ,ןַאמלוא

 --13 יז 12 טלעװ"ר .סעלױסּפ .מ ,ןָאטרעּבלַא
7. 2514 

 ַאטרעּב ןופ שידיא
5131 

 ןופ רעטיה ןןע גנולייצרעד| .רעיּפ ,ּפּפַא

 ײרפ .עפָארטסַאטַאק 128 ףמַאק .גנונעדרַא רעד
 ן9916--99131 .19 גױא

 +ג שידיא .עּביל רעטומ ,יאלא ,ןָאקַאלסַא

 ן99171 .8 טּפעס צספרּפ .רעטכורפ

 .ײצרַעד .סַאּפש רעטצעל רעד .הטידע .לירּב
 .12 ףמַאק .ןיּבור טענַאשז ןוּכ שידיא ,גנול

5515 

 .רענעמ ײװצ ןוא דנוה ןַײא .ארענא ,אללאג
 .27 יַאמ לּבט'ָאל .לעכײמש היבוט ןופ שידוי

3191 
 .םענעגושמ ַא ןופ םילשמ ,לילַאָּק ,ןַארּביג
 ;0 טש"ּברַא"רפ .ץיװָארָאה קהצי ןופ שידיא

14 5201 

 ייפ סָאד ןוא לעדיפ יד .ד ,ןאישטרימעד
 ן2521} .} לּבװ"דַאנַאק .ּבירנײװ .ּב שידיא ,לרעפ

 יא .(צדנעגעל חדזמ ַא} רעדירּב ירד יד

 |82731) .21 ינוי שּזיָאמ .ןַאמלוא ַאטרעּב ןוכ שיד

 .רַאפ אֶל ןָארק טרעדנוה ריפ ,ע ,לַאטלעה
 {92251 ,25 ּבעפ קלָאפ ,(השַצמ עקיד'המחלמ

 .הצצרעל תמא ןוּכ דנײרפ ַא .ןַאשז ,ןַאילושז
 {9523) ,16 טּפעס טלעװ'דיײ .גנול

 .מ 'זרעּביא) סילפ םַאדַאמ ן?יפפעט| ,רעּפעט
 ן5224) .15 נַאי װרָאּפ .(ןייטשנײװ

 ןיא ןּבעליצמרוט ןַײמ ןופ .ַאלרַאק ,ַאקסערט
 .44--41 יז 7 רעּמַאה .אישזדרָאשזד ַאטנַאלטַא

9325 

 -"ָאמ .(גנולהעצרע) ןירָאטיײנ עשידיא יד
 ;14 יַאֹמ .(צציקס} לגניא רעד ;10 גױא שז

 ,27 גױא .4(גנולהעצרע} עטנערָאנ ןוא עּבעיל
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 {9285--9556| .ַאמלוא ַאטרעּב ןוכ שידיא

 .(גנולהעצרעל ןעטָאש רעד .סירָאמ ,לעװעל

 ן2599) .5 ילוי טלעוװ"דיי

 ןופ שידיא} ישזדהאס .סֹורְּב ,טנעשזדַאנ

 9530 .7 רעמַאה .(ןיגלָא .מ

 .(גנולהעצרעל עּבעל .ַאלימדול ,ןערהענ
 9211 ,15 ילוי טלעװ"דיי

 .העצרעל ענצסױטשרַאפ יד ,עילַאמַא ,סָארקס
 .18 ינוי שז"דיי ,1 ינוי טלעוװ"דיי .(גנול

1 

 .?ךצנעק .גנולהעצרע .ַאװע .דרַאֿכיר ,טסאפ

 51 27 לַאמ דָא

 .שולּת ןופ שידיא .(גנולהעצרעל "?ּביגרַאפז

 ן9284} .25 ילוי שז"ָאמ

 .גנולײצרעד} טלקמ ריע .ףלָאדור ,רעשיפ
 --פ'ז 7 רעמַאה .סמַארּבײא םַאיליװ ןופ שידיא
9 51 

 .עירול לחר שידיא ,(השעמַא} םימפח ייווצ

 וי | .28 ינוי שזיָאמ

 .יצרא ןוּכ שידיא .גנולייצרעד .דוז .ד ,ילירוצ
 {95571 ,3 טּפעס ןּבעל"נ

 .הצצרע ,ץלעּפ רעד ,רַאמלַאיה ,גרעּברעדעצ
 ן5555} 17 װָאנ גָאט .ר .א ןוכ שידיא .גנול

 ,עטכישצעג 9

 יבוי יירפ .(.גנולייצרעדק ןעיורפ ,ק ,רעּבעלק
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 הילּת יד טּפַאכעג ּבָאה ךיא ,לוַאּפ ,ירעק
 .(ןּבעל הסיפּת ןופ דָאויּפע ןַא) .לגרָאג ןרַאפ

 9941 ,20 יַאמ יײרפ ,7 יַאמ טצ"פ

 טש"װַא .ירּב יד טשינ ןעװ ,ס ,יקסנישארק
5109 : 2411 

 ַא ןופ .גןאיקלא) ידעשזד ,יטרומאנשירק

 {2542) .4 פױא .ימלא .א ןופ שידיא .ןמיה

 "רע רעזײװ רענעדלָאג רעד .ה .' ,יגזאר
 51 .20 ילוי טלעװ"דיי .(גנולהעצ

 .עגרעּביא יירפ ."ַאמורוט יד, .ג .א ,ןאדלָאר
 --53 יז 6--9 רעמַא"ד .גרעּבניפ .ש ןופ ןּבעג
 5441 א

 ;14 ץרעמ דָא"דענעק .רעדיל .ַאלע ,ןַאמוש
 .ח ןופ יזרעּביא יײרפ .21 ץרעמ ..,סָאװ סעּפע

 ן9946--9245) .לַאטיװ---ןַאמרעזײק .מ

 ײזירָאפַא .9 .ע ,גרעּבנרעטש--ןעטַארטש

 ן92471 .32--91 יז 8 ּפָאה"וא .ןעמ

 א) עפָארטסַאטַאק יד .סַאמָאט ,קעמַארש

 .| רעג .(דניק רעטעּברַא ןַא ןופ גנולייצרעד
9541 

 עיפַארגָאעג
 --.ןדיי ןופ עטכישעג 924==(9)--.עטכישעג ענײמעגלַא 9 (}

 סעזייר .עיפַארגַאעג 1

 שידיא .ןרָאי-רעדניק סישטיליא .א ,ַאװָאנַאילוא
 5000 .יז 97 .עגיל-רוטלוק :וװעיק .ַאריּפַאש .ש
 יב קעטָאילּביּב ןרעגָאיּכ ןוא לוש) .'ק 20 .'זקע

 ן95451 +6ט0

 רעד וא גנוגערַאּצ-ןַאּפַאג יד .ש ,טפַאזנייא

 יד .ןגַאלײּב ;ןוא רעדליּב טימ רַאװנַאי רע9

 רעלטסניק ןופ טנכײצעג ; עקרַאמ יד ןוא עליה

 "ןרעטש,) .'ק 12 41 80 :דָאקרַאכ .קַאּביר .י

 9550 .(1 'ג קעטָאילּביװ

 .ןעגנוגעװַאּב עשינָאּפַאג ןוא עשיװָאטַאּבוז יד --

 .א עּבַאגסױא רעשיסור רעט:4 רעד ןופ שידיא

 ןופ .ר .צ :קסנימ .לזײמ .ה ןוא יקסנירּבָאלָאװ

 .'ז 167 .דנַאלסורסײװ ןֹופ ןענײארַאּפָארּפ יד

 ן99511 ר 3

 21 41451 צז .קענַאי ,סָארג

 ןוא ןציטָאג ,וועשטידרַאּב ןיא רָאי 5

 פא ליסימָאקיזירק רעװעשטידרַאּב .סעניורכיז

812 

 !צב +



 ןט:1903 ןופ ײליּבוי ןקירָאי:20 םעד ןריפוצכרוד

 יזקע 1000 .ײז 102 .עגיל-רוטלוק :וװעיק .רָאי
 ן923) ,יק 73

 יגכיױנוצ .ךוּבלמַאז ,דנַאלסורסייװ ןיא 5
 רעטנוא ,װ (.ב) .ּפ .ק .ק .צ םַאּב טרַאּפסיה ןופ

 *"רוגַא (ס) .ש ןופ טרָאװרָאפ 8 טימ 'דער רעֶד

 .ר .ס .ס .װ ןופ .ק .א .צ םַאּב עיטימָאק .יקס

 .ער רעד ןופ ײליּבוי ןקירָאי 20 םעד ןרעייפ וצ

 .צ ןופ טרַאּפסיה ןוא רָּי 1902 ןופ עיצולָאװ

 "ורד:עכולעמ עט41 :קסנימ .װ (.ב) .ּפ .ק .ק

 3000 .יז 229ך-210| ן1926| ,1928 .יײרעק

 ,יק 80 .יזקע

 יי ,3 טלעה"ר ,ןָאגאקַאמ .מ

 יזער .ל שידיא .קירוצ ןוא ןיהַא 7 ,"קצָארט

 02 |1022 :עליה} ,עגיל.רוטליק :װעיק .קינ

 9291 ייק 45 .יוקע 9000 .ז

 --1920 געט ענצי ןיא .דֹוד ,שטיװעינַאמ
 "מָאג הדוהי ןופ טנכײצעג טַאלבירעש ,7

 יז 204 .טײהיײרכ :קרָאייוינ .גרַאּב

 שז'ַאמ ,קיגרעיװ .ּפ ,8--7 טלעוװ"ר ,.ה

 אנכש .16 יַאמ יײרפ ,וָאקַאװטיל .מ .16 יַאמ

 2561 .1 רעמַאה ,ןייטשפע

 .קנארפ ןיא גירק-רעגריּב רעד ,לרַאק ,סקרַאמ
 'רטנעצ :עװקסָאמ .לַאטנעזָאר .א שידי .ךיר

 77 ,ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאּפ
 9271 יֵק 60 יז

 ן92551 468 עז ,ךירדירפ ,סלעגנע

 .עגַאלפױא עט-2 .טעּברַא ןייז ןוא ןינעל ,רעטסע

 רעקלצפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :דארגנינעל
 'ר 1 .יזקע 9000 .ז 271 .ר .ס .ס .פ ןופ

 9591 .(10 עירעס קעטָאילּביּב-ןינעל}

 .לײט רעט:1 .עטכישעג:טלעוו .ף"ד .ג ,ןײטשּפע

 טיּב ,דנַאלנעכירג ןוא טנעירָא .| .טייצ עטלַא יד

 ,הידוהי :אשרַאװ .טסקעט ןיא סעיצארטסוליא 0

 .סיס ,טעטיסרעווינוא-טקלָאפ) יז 80- ןש'11 .ייָא

 =ַארער .גנודליּבטסּבלעז רַאפ ןעסרוק עשיטַאמעט

 .דלעפ .צ ר"ד ,װעשַאילע .א ר"ד ךרוד טריג

 {95601 ,(ש111 .ןרָאהנײא .י רענישזניא ןוא ןייטש

 .יא .עיצולָאװער לֵארװעפ .ס ,יקּפװָאקטנַאיּפ
 גָאלרַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .יקסװָאװל .י שיד

 75 .י 63 .ר .ס .ס ,פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ
 9261 ייק

 .(ןטקציָארּפ} דומיל:עטכישעג ןופ םַארגָארּפ

 ;עשרַאװ .עיצאזינַאגרָא.לוש עשידיי ;'גסױרַא

 .ז 2

 {51 ,121 לּב"טיל ,רעלַאמ ,ר ר"ד

 עסכישעג .א ,יקצולס ןֹוא ,צ ,דנאלדירפ
 .יַאמ ןיא גנוגעװַאּב רערענַאיצולָאװער רעד ןופ -

 ןוא ךובנרעל ,41023--1789)  עּפָאריײא-ווער

 .(61343--1819} לַײט רעט-2 .עיטַאמָאטסערכ
 ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ

 .'ר ו 25 ,יז {ש ,188 ן19961 .1923 .,ר .ס .פ .פ
 ןת261

 עטגיגײא-ַאפ יד ןופ עטכישעג יד ,ללה ,ףָאגַאר
 .צרּפ סקעז עטשרע יד |דנַאּב רעט-5} .ןעטַאטש

 .רָאפ :קרָאיײויג .(1830 זיּב 1785 ןופ) ןעטנעדיז

 - ןפ209} .'ז 407 ,סטרעוו

 יזעגרעּביא .ידנַאג ַאמטַאהַאמ ,ןעמַאר ,ןַאלַאר
 ןרעדליּב 41 .לעגָאפ .י ןֹוא ןידלָאג ,ל ךרוד

 יז 111,165 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ
 ןוהו ,06 לּב"טיל ,טרָאּפָאּפַאר .י
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 ןופ גָאטסטרוּבעג רעגירהעי 40 רעד .רעוװ יּבַא

 צעד װרָאפ ןגָאלָאטּפיגע} .רעשּביא ָאגוה .,פָארּפ
 ן53661 .2

 ןעגעװ ןעטְקַאפ צדנענױטש .ר ,שטיװַאמַארּבַא

 ,דנַאלשטײד ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ּבױהנָא

 {71 ,7 ץרעמ וורָאפ

 ן565| *75 צז --

 ןעשינעעשעג ןוא ןעטלאטשעג .חהיעשי ,רעגוא

 ַאיצערקול ./ .,(ןעגנורעדליש  עשירָאטסיהל

 ןעטוגימ עטצעל יד ;13 טקָא שז"ָאמ .ַאישזדרָאּב

 יד טױל עטסעיײנ סָאד} דנַאלסור ןעשירַאצ ןּופ
 .(ָאקנַאױדָאר טנעדיױערּפ ַאמוד ןופ ןערַאוװמעמ
 ן9270-9269 28 ,1 גױא

 ןעגעװ ןעטקַאפ ןוא סעדנעגעל ,המלש --ןּב
 ן9211 .ן2 ּבעפ שז'ָאמ .ןלָאקניל םַאהַארּבײא

 ָאנװָאר ןופ גנולקיװטנַא יד .י ,ןײטשנַארּב

 -"גילָאװ .(קילּברעּביא רעשימָאנָאקע-שירָאטסיהל

 {9272) .4--5 'ז 1 ךָאװ

 .יירפ השמ ןופ) יניצַאמ ןגעװ ךוּב ַא .מ ,ןיֹורּב

 ן92231 .295 רעשט טצ'ּברַא ,(וָאכיל

 6 289 ג



 ןפ7צ 513 עז .ש ,ןײטשדלַאג

 / *ענירע) תונוּבשה ןוא תונורכז .אֹּבַא ,ןידרָאג

 46 טשיּברַא"רּפ .{ןעגנוטכַאּבָאַאּב ןוא ןעגנור

 1 .(31 צעד) 14--(13 גוא)

 ןעמונעג ןעשנעמ ןעּבָאה ןעװ .א ,רעזדרָאג

 {9376) ,21 ָאנ װרָאפ ?ןעזיוה ןעגָארט

 עקירעמַא ןופ עטכישעג ַא ,המלש ,ןיקרַאג
 יד ןופ עטכישעג יד, .ףָאגָאר ללה .שידי ןיא
 41607 -- 17609 1 .ּב ."ןטַאטש עטקיגײארַאפ
 .וינ .יז 304 41780--3}1789 1| ב .ז 0

 ן927/| .77--78 יז 91 לּב"טיל .1923 קרָאי

 .כישצג רעד סא רעטעלּב .ר"ד ,א ,גרוּבזניג

 .(חסּפ) לּבטוי"נימ .(ךעלטיּפַאק 11) םוטסּפַאּפ ןופ עט
 ן92781

 שטנעמ רעד---יונעטַאר רעטלַאװ .6 ,עזיימרעגנ -

 .2 ילוי ןּבעל"נ ,27 ינוי מירפ .דיא רעד ןוא
5579 

 יד ןגעװ רעגניצנעּב .פָארּפ טינ ךערּכשעג ַא

 מירפ .לארשי:ץרא ןיא ןעגנוּבָארגסױא עטצעל

 01 ,19 ץרעמ

 .יצ ענעגנַאגעגרע טנוא .ד ,קורד

 .פיגע 17 ץרעמ שז'ָאמ .לבּב .סע יצַאזיליוו

 ץרעמ .םיור ;21 ץרעמ .ןעיסרעּפ ;14 ץרעמ .ןעט

 ;18 ּפַא .סַאקניא יד ;1} ּפַא .אקיסקעמ 8

 ,דנַאלנעכירג ;2 יַאמ .אניכ ;22 ּפַא .ןעידניא

 ;30 יַאמ ,םירומא יד ;16 יַאמ .ןעיּבַארא 19 יַאמ

 עײג ;13 ינוי .אטערק ;6 ינוי .ומ דנַאל סָאד

 .ינעפ ;}} ילוי .ַאדיטנַאלטַא ןעגעװ גנוקעדטנע

 ,דנַאלנערג ן28 ילוי .ָאגַאטרַאק ;13 ילוי .ןעיצ

 ,15 גױא .דנַאלסײא ן5 גױא .םירזוּכ יד ;1 גױא
 ן929--92:11

 :םױא ןכָאנ רָאי 100 .ןּבלַאװש עטשרע יד .ה

 רעקעװ קירטעּפ .(ןטסירבַאקעד יד ןופ דנַאטש
6 55001} 

 --5 'ז 3 גוי"רפ .ענומָאק רעזירַאּפ יד .מ ,ה
 ן53011 10

 ןיא ןעגנוּבָארגכױא עינ יד .ברה .י ,ץיװַארָאה

 5031 ,5 װָאנ מָאמ .לארשי ץרא

 גַאי שז"ָאמ ,םױר עגילָאמַא יד ,םייה ,ץיוורוה
41 58051} 

 -=--1926} ץישַאטס װַאלסינַאטס .ש ,ןרָאהעריה
 יי ,20 גָאי מָאמ ,6
 -עג ןענײז ןעשנעמ סָאװרַאפ ,יבצ ,ןגקשריה

 .רעד ןעמ סָאװ תודוס) טוט םוצ ןערָאװעג טקיש

 ערהיא ןוא המחלמ רעד ןעגעװ טציא ךיז טסיװ
 {9305} .4 ּפַא גָאט .(רערהיפ

 נַאי ײרפ .טננוי יד ןּוא ןינעל .ווװ ,גרעּברעה
4 9308 

 1776 ןופ השורי יד .ד םַארטרעּב ,ףלואוו
 ינַאקירעמַא רעד ןופ ײליּבוי ןקירָאי:130 םוצ}

 .82--27 יז 8 רַפמַאה ,(עיצולָאװער רעש
9307 

 ןופ טנעה יד ןיא ,(לּפימכַאר} .א ,ןייטשנייוו

 .(ןדָאּפע ךס ַא ןֹופ רענײא}} רָאטַצקָאװָארּפ ַא

 051 .17--14 ' }1 גנוי

 ךַאלעּבעװש ןוא רעיּפ ,טכיל .א ,ןַאמסייװ

 .טרָאפ ןוא רוטלוק ןָאיצַאזיליװיצ לטיּפַאק אל

 9369 .10 גױא טלעװ"דיי ,(טירש

 9310 יפ עז .רַאדנעלַאק-טלעוו

 דנַאטשפױא רעשידלעה רעד יװ .ז ,ףַארדנעװ
 הרָאפ .ןעלַאפעגכרוד זיא ןעטסירּבַאקעד יד ןופ

 ןעשיסור ןעטסטלע םעד ןופ טױט רעד ;7 ץרעמ

 צעד .רענערּבנעשַא ליאַאכימ---רענָאיצולָאװער

 .עי 100 םעד ןופ דנַאלסור ןיא גנורעייפ יד ;|!

 ,28 ּבעּכ .ןעטסירּבַאקעד יד ןופ םואעליּבוי ןעגיר
 ן9515--93111

 ױעגרוּברעטעּפ עגיימ ןופ .ר"ד .3 ,וויז

 ךיא ;7 צעד מירפ .סעיצולָאװער ײרד .תונור כז
 ן9515--9314} ,21 צעד .ועיק ןייק רָאּפ

 יער ןופ עלעגיװ סָאד ,ןעדַא .ג ,ץיוװָאקילעז
 ינוי לּבט"דיי .ןערוטַאטקיד ןוא םירוּבג ,ןענַאיגיל

 "עב סױא טגָאז םירצמ ןוכ "סקניפס; רעד 4

 יי יא .14 יַאמ .תודוס ענעּבָארג

 =גוא טָאה סָאװ רעסייק רעד ,ָארענ ,ּב ,ןיּביוס

 הליּב עגהעש ַא ןהעז וצ םוא םױר ןעדנוצעגרעט |
 יגהעש עטסערג יד ,ַארטַאּפָאעלק ;3 טקָא וורָאפ

 טגױַאּב סָאה עכלעװ ,ןעטּפיגע ןעטלַא ןופ טייה
 .רָעה עשסימױר עטסגיטכעמ יד ןופ רעצרעה יד
 ףגילַאק רעסײק רעשימױר רעד ;19 טּפעס .רעש
 {9320--9313) 2 .טלעװ רעד ןיא ןַאריט רעטסמַאזױרג רעד ,ַאל
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 יעג םנוכ טקעיָארּפ-םַארגָארּפ ַא .2 ,ןַאמכיײס

 7 5 לוש*נ .לוש רעזנוא ןיא דומיל.עטכיש

 ן95211 .191--188

 רעפמעק סטַײהיײרפ רעסױרג ַא .ש ,יקסווָאנַאי
 װרָאפ |יקסװָאקיישט יַאלָאקינ ןגצװ} .ןעּברָאטשעג

 9391 .10 יַאמ

 :ׂ "רע רעד--גרעּבנטיװ ןָאמָאלָאס .ןֹויצ --- ןּב ,ץּכ

 ךָענ) טסירָארעט רענָאיצולָאװער רעשידיא רעטש

 ילוי קלָאפ .(ןלַאירעטַאמ-װיכרַא עטקעדטנַא ײנ

 .צעל רעד ;30 ילוי טנַײה ,6 ינוי שזיָאמ ,3 7

 ןוא ָאקנַאױדָאר ַאמוד רעד ןופ טנעדױערּפ רעט

 ץרעמ קלָאפ ,26 ץרעמ ,9 ּפַא .ןערַאומעמ ענייז

 ןופ ןטָאדקענַא ןוא ןדָאזיּפע ;9 יַאמ שזיָאמ ,

 ן9325--93231 ,8 ,7 צעד מירפ .,דנַאלסור ןשירַאצ

 גַאי ײרפ .רעױּב ײטרַאּפ רעד ןינעל .השמ ,ץּכ

4. 41 

 .עג זיא שנעמ טרָאז ַא רַאפ סָאװ ,א ,קַאװטיל

 5557 ,27 ילוי װרָאפ ?יקסנישזרעשזד ןעװ

 ירד .רענגיפ ַארעיװ ןוכ ןרַאומעמ .ַא ,רענעייל

 .1935 קרָאײװנ "רעקצװ. גאלרַאּפ .רעדנעּב
 .20- 22 *+ 5 רקיגי 9391

 ןופ רערעקרעּביא רעד ידנַאג .מ ,ל ,ןאמיל
 יי .18 ,17 ,15 גַאי ןּבעל"נ .צידניא

 סעקירעמַא ןופ עטכישעג יד ,ב ,נ ,רעדניל

 -ײרַאלקעד , יד ױזַא יװ) עיצַארַאלקעד-סטיײהיירפ

 ןעּבירשעגרעטנוא זיא +טנעדנעּפעדניא װָא ןָאש

 {9350} .4 ילוי גָאט .(ןעוָאװעג

 .יטרַאמ סלַא יױנעטַאר רעטלַאװ ,ס .א ,קיריל

 טנײה .{ףעירּב עטסעינ סיונעטַאר ןעגעװ'} רער

 511 .27 ינוי גָאט ,2 ילוי

 ן9331 .159 עז .עּבַא ,וועל

 רעּבָאטקָא םורַא .שטיליא רימידַאלװ ,ןינעל

 סעדער ןוא ןעלקיטרַא סנינעל ןופ ןגוצסיױאל

 יז 9 רעמַאה .4עיצולָאװער רעּבָאטקָא רעד ןגציו

 .טײצרָאי ןט.2 ןַײז וצ .ןינעל יַאלָאקינ 2

 ןה8: ס23| ,2--1 יז 30 טרָאװ"צרַא

 ן98551 9455 עז .ר ,מ

 .ג ילוי לּבפ"ג .ןַאירּב דיטסירַא ,א ,א--מ
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 ײװצ טימ ןופ טָאטש רענַאידניא .י ,ןילַאמ

 ,ךײס ַא רעטנוא טגיל קירוצ רהָאי דנעזױט

 {155571 .20 צעד טלעװ"דיי

 ן5555) .24 נַאי יירפ .ןינצל .דֹוד ,שסיװעינַאמ

 .ניה ַא ןצנייז וא וו .ףסוי ,סעשַאגרַאמ

 . ןוא ײרד .םיט בשה תרשע יד ןצמוקעצג

 ץרעמ 125 ּבעפ שז"ָאמ .ןעדיא ןָאילימ גיצנײנ

 יד ןעגעװ טגָאזעג ןעּבָאה םיאיבנ יד סָאװ 7

 -רעד סָאװ רענײטש ;14 ץרעמ .םיטבשה תרשע

 רעגי יד סָאװ ;21 ץרעמ .תודוס עטלַא ןעלהצצ

 דומלּת רעד ;25 ץרעמ .ןעלהעצרעד וצ ןעּבָאה

 סָאװ ןעדיא ;4 פא .םיטבשה תרשע יד ןעגעװ

 יד ןוא טנערג .רד ;11 ּפַא .ןושל םוגרּת ןעדער

 רענַאירָאטסענ יד ןענײז {18 ּפַא .רענַאירָאטסענ

 יד ןוכ ךַארּפש יד ,22 ּפַא .םיטבשה תרשע יד

 ײּב םירחנ ןוא תונּברק 2 יַאמ ,רענַאירָאטסענ
 ײּב םישדק ישדק סָאד 0 יַאמ .רענַאירָאטסענ יד

 ײּב ?טלקמ ירע, יד ;160 יַאמ .רענַאירָאטסענ יד

 =יװצ טפַאשדנײפ יד 25 יַאמ ,רענַאירַאטסענ יד

 רעד 130 יַאמ .ןעדיא ןוא רענַאירָאטסענ ןעש

 146 ינוי ."תוױשר יּתש , ןופ ןעּבױלגרעּבַא רעטלַא

 412 ינוי .טָאג ןעטכעלש םֹוצ תונּברק עכילשנעמ

 420 ינוי ."תוישר יּתש , וצ גנולעטש עשידיא יד

 תרשע יד ןופ רעניד.סלעװײט יד ןעמַאטש
 -סלעװײט יד ןופ עטכישעג יד ;27 ינוי .םיטבשה

 ילוי ."ןטש, רעד ןוא ןעדױעי יד ;4 ילוי .רעגיד

 ילוי .ןעדױצי, יד ייּב ןעּכמָאל לעמױּב יד 1
 ,ןעדױעי יד ןעגעװ ןעגנונײמ סטנערג ר"ד 38

 .ער רעשידױעי רעד ןוכ םַאטשּפָא רעד {22 ילוי

 תרשע יד רענַאגפַא יד ןענײז ;1 גױא ,ןָאיגיל

 ,ןַאטסינַאגפַא ןיא ןעדיא יד ;5 גױא ?םיטבשה

 422 גױא ,רענַאגפא ןוא רעדנעלגנע ;12 גױא
 290 גױא .ןעלהעצרעד ןײלַא רעגַאגּפַא יד סָאװ

 ;5 טּפצס .רענַאגּפַא יד ןופ סוהי רערעטײװ רעד

 טּפעס .רענַאגפַא יד ןעגעװ עסרהעלעג עשילגנע

 .רענַאגּפַא יד ןעגעװ ףלָאװ רענַאיסימ רעד 2
 .פַא יד ןעגעוו תוקפס ףױא סרעפטנע ;19 טּפעס

 ימַא יד ײּב םיגהנמ עשידיא ;26 טּפעס .רענַאג

 יד ןעגעװ עדנעוײר עשידיא ;3 טקָא .רענַאג

 יד ןעגעװ ןעטפירש עטלַא ;10 טקָא .רענַאגּפַא

 417 טקָא .(לארשי ןּב השנמ 'ר ןופ) רענַאגּפַא

 רעד 124 טקָא .יגדה דדלא רעטפַאהלעזהטצר רעד

 3/ תװָאנ .יגדה דדלא ןעגעװ לבּב ןופ רעפטנע

 צעד ?ןעשַאלַאפ יד ןופ ןעװעג ינדה דדלא ןיא
 ן9516--95391 8
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 .ןערַאומעמ ס'רענגיפ ַארעװ ל"ד .א ,יּנודקומ

 ויי .425--426 יז 7 קוצ

 ן95771 *74 עז .ּב ,שטיװעלַאכימ

 .טנע עשיגָאלָאעכרַא יד ,לכימ םייח ,ןילכימ
 ן9575} .,23 ינוי לּבט"די .הּפצמ ןיא ןעגנוקעד

 יד ןעּבירטעג טָאה סָאװ .רָאטקיװ ,יקסרימ

 .גֵנע ןופ ךיז ןעסײרוצּפָא סעינָאלָאק רענַאקירעמַא

 ילוי טלעװ"'די ?קילּבוּפער ַא ןעדנירג ןוא דנַאל
2 : 5791 

 :סירק ףױא םָארגָאּפ:ןעזורד רעד .ר .א ,יכאלמ

 טָאה סָאװ עטכישעג לעטיּפַאק ַא) עיריס ןיא ןעט

 טימ לארשי ץרא ןופ ןערעױט יד ַײּב טריסַאּפ

 .4 נַאי גָאט ,(קירוצ רהָאי גיצכעז ןוא ףניפ
{19350 

 עטכישעג ןופ דומל ןגעװ .ש ,ןָאסלעדנעמ

 ןיא ןענרעל ןעמ ףרַאד יצ .}) לושסקלָאפ ןיא

 .עטכישעג ןופ ןליצ יד ,1| .עטכישעג לושסקלָאּפ
 יז 9 לוש"נ ,(גנודנירגַאּב-םַארגָארּפ .111 .דומיל

83--187. 193511 

 "ַאקָאװָארּפ ַא ןופ ערעירַאק עגידריווקרעמ יד .
 ץרעמ טצ"פ ,טיורק דוד ןופ סעצָארּפ םוצ .רָאט
6 7 9881 

 ן93581 451 עז .ק ,רמרמ

 ,יניא) רּבַאיטקָא רָאי ןײנ .י ,יקסװַאקַאװָאנ

 ן9554) .96--80 *ז 10 טלצװ"ר .(ןכירטש עק

 יַאמ גָאט .יקסדוסליּפ ףעזוי ,ד .ה ,גרעּבמָאנ
9 : 9355 

 .רָאּפ .טעימַאה רעשילױּפ רעד .8 .י ,ןַאמייב -
 .4 ינוי טניײה ,יקסדוסליּפ ףצזוי ןופ טערט

9356 

 ןוא לָאמַא קרָאיוינ .ל ,וָאליַאמַאס
 ןעסקַאװעג זיא טדָאטש רעזנוא ױזַא יװ .טנייה
 טדָאטש רעטסערג רעד זיּב לעטדעטש ןילק ַא ןופ
 ןעּפמוז ןופ ;16 ,14 ינוי גָאט ,טלעװ רעד ןיא

 עטסערג יד ןעסקַאװעגסױא זיא סעטָאלּב ןוא

 ן9555--9587) ,.30 יגוי .טלעװ רעד ןיא טדָאטש

 ןעשידיא ןעגעװ ןעטקַאפ עײג .ר"ד .א ,ןינָאס

 טױל .ןעניּפילָאטס ןעסָאשעג טָאה סָאװ ,ןַאמנעגנוי

 יה רענָאיצולָאװער רעװעיק ןופ ןעטנעמוקָאד יד

 .22 הָאג גָאט {ןװָארגָאּב ןגעוו} .װיכרַא ןעשירָאטס
1 

 :טימד---רעדרעמ סניּפילָאטס ,ןַאמרעה ,טעווס
 יפטימד ןעװעג ןתמא ןיא זיא רעװ) וװָארגַאּב יר

 ַא רעדָא רענָאיצולָאװער רערשּכ ַא--רוָארגָאּב
 ן9390) ,} טּפעס מירפ .(רָאטַאקָאװָארּפ רעגיימעג

 בצד ןופ .ףאלטיפאק 6 2 ,ןַאטלוס

 עטקינייארַאפ יד ןופ עטכיש עג

 ןּבַאה ןטסינָאלָאק עטשרע יד ױזַא יװ .ןטַא ט ש

 .ירעמַא יד ;11 ּפַא ײרפ .עקירעמַא ןיא טּבעלעג

 ,עיצולָאװער ןופ לעװש ןפַא סעינָאלָאק רענַאק

 וצ ןטײרג ןרענָאיצולָאװער רענַאקירעמַא ;29 יַאמ
 ,ןיעּפ סַאמָאט {30 יַאמ .דנַאלגנע ןגעק דנַאטשפיוא

 .לָאװער רענַאקירעמַא רעד ןופ גָאלָאעדיא רעד

 .קרָאיװינ טמענרַאפ ןאה לַארענעג ;19 ינוי .עיצ
 ן9398--93911 ,18 ילוי

 מירפ ,רעמױרט ןוא רעריפ .* .ש ,יקצינּפוטס

 ןטַײצ וצ טײצ ןופ טקורדעג| .16 טּפעס--22 גַאי
 ן9391 :

 ן9597) .5 לּבװ"זעמ ,לטעטש רעזנוא ןופ עטכישעג

 רע ד ןיא עיסרוקסקע לקיטש ַא .א ,רעטוװַאלס

 יײא, רעד ןוא לַאסַאל דנַאנידרעפ .ה ,ןידע

 ןַײז ןגעװ ןלַאירעטַאמ עײנ}} "רעלצנַאק רענרעז
 ירעפ דוד ר"ד ;17 יגוי מירפ .(טט ןוא ןּבעל

 עטעירַאמ ןופ ךוּב םעד ןגעװ} .ףעראק דנַאניד
 יאק ר"ד טסירויטנַאװַא רעכײרטסײג ַא, ןיטרַאמ
 ן899--93951 ,15 טקָא ן"ףער

 --28 ברַאפ .ןלױּפ ןיא רָאי ײרד .מ ,ןיקלע
 יי .13--12 יז 30 ,15--14 ז 9
 ןייז ,טַײקכַאלנעזרעּפ סינינעל .א ,ץנַארעמַאּפ

 .20 ,28 ,27 ;26 ,25 ףמַאק .השורי עגיטסַײג

 ן94011

 .(.תונורכז לטעלּב ַא} 1905 ,א ,אקרויּפעשּפ

 יי .9 ,8 ,4 פַאּב

 .יד ןופ עטכישעג יד, .ר"ד .י ,ןַאמלעגָאפ
 .6 קוצ .ףָאגָאר ללה ןופ *ןעטַאטש עטגינַײארַאפ

9401 

 ירעמַא ןַא ןיא דנַאטשפױא ןַא .ל ,ןַאמלעגַאפ
 רעד רַאפ רהָאי טרעדנוה טימ עינָאלָאק רענַאק

 רעגידריװקרעמ רעד .,געירק רערענָאיצולָאװער

6 285 2 



 -יעּב לעינעהטעג דנַאטשּפױא ןעזעיד ןופ רערהיפ

 עק ןיא דנַאטשפיױא ןַא ;22 גױא וורָאפ .ןָאק

 ַא ןעפורעגסױרַא טינ רעיש טָאה סָאװ ,עדענ

 יד) דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןעשיװצ המחלמ

 יַאּפ טָאה סָאװ *עטכישעג ןיַאלָארעק , עטמהירַאּב

 119 טּפעס .(קירוצ רהָאי 80 רעּביא טימ טריס

 .פױא סיעש ןופ עטכישעג עטנאסערעטניא יד

 -רַאפ ןַאמרעגנוי רענַאקירעמַא ;29 גױא .,דנַאטש

 .רעזײק ַא יװ טרָאד טשרעה ןוא דנַאל ַא טּפַאכ

 -קרעמ ײרד ;12 טּפעס |רעקאוו סַאיליװ ןגעוװ|

 ןענַײז סָאװ ,סענומָאק עכײרגלָאפרע עגידריוו

 טײקכילנצזרעּפ עשיטענגַאמ יד) ןעגנַאגעגרעטנוא

 ױזַא יװ ;1 גױא .(ליעק ר"ד ,רעדנירג רעיײז ןופ

 =ַאידניא יד ןעטָארעגסױא ןעּבָאה רעעּפָארײא יד

 .עקירעמַא ןופ רענ

 .נעגעג עטײװ יד טימ טנעקַאּב ךיז ןעּבָאה רענ

 2עג ןעּבָאה ײז ;15 גױא .עקירעמַא ןופ ןעד

 ןיא עּביל עיײרפ טימ ענומָאק ַא ןעּבַעה טװאורּפ

 :בירג ןוא רערהיפ רעד סעיוינ ןהָאשזל) עקירעמַא

 ,צודיאעכשט ;ו8 ילוי .(ענומָאק רעד ןופ רעד

 =ָאיצולָאװער םעד ןופ ןַאמרעשט רעטמהירעּב רעד

 16 ינוי .(ןעגנורענירע) טעװָאס ןעשיסור ןערענ

 =רַאפ טָאה ןעמ ןעמעװ תחלג רעד--ַאלָארַאנָאװַאס

 טסּפַאּפ ןעגעג טפמעקעג טָאה רע לײװ ,טנערּב

 .סא ךיז טָאה רע ;12 צעד .עכײר ןעגעג ןוא

 :עג םיא ןעמ טָאה רעּבױר םי ַא רַאפ טנכײצעג

 עג יד) דנַאל ַא ןופ רעשרעה ַא רַאפ טכַאמ

 .ןַאגראמ רעּבױר םי ןעטמירַאּב םעד טימ עטכיש

 ַא ןופ ;18 יַאמ .יקסדוסליּפ ףעזוי {20 טּפעס

 רעסױרג ַא ןערָאװעג רע זיא ךוטסַאּפ ןעטסָארּפ

 ןופ דלעה רעד ,טעקָארק דיװיעד) דלעה-סקלָאפ

 סענומָאק עשױיוצנַארפ יד 13 טקָא .(סעסקעט

 יד) לַאזקיש רעגירעױרט רעײז ןוא עקירעמַא ןיא
 :רעּפ עגידריװקרעמ יד ,סענומָאק עשינַאיראקיא

 -דלצנַארפ םעד ,רעדנירג רעײז ןופ טַײקכילנעז

 ײװצ ן8 גױא .(עּבאק ןעיטע רענָאיצולָאװער ןעש

 *עג טמהירַאּב ןענעז סָאװ סענומָאק רענַאקירעמַא

 ילוי .(עירופ לרַאש ןופ סעינָאלָאק יד) ןערָאװ

 טינ זיא'ס ואו עקירעמַא ןיא ךַאלטדעטש ;9

 ענעדישרַאפ) ?ענײד, ןוא "ענַײמ, ןיק ןעװעג

 .4 ילוי .(טנײה ןוא לָאמַא סענומָאק
 ן9419--94041

 רהָאי גיצפופ ןוא ףניפ .ר"ד .ק ,גרעּבנרָאפ

 גָאט .(וירּב ענַײז ןיא ױנעטַאר רעטלַאװ) ןעּבעל
 {94201 ,8 ילוי

 :ַאקירעמַא ױזַא יװ ;3 טּפעס

 ןופ טנעמוקָאד רעקָאטסילַאיּב ַא .מ ,ןַאמסקופ

 ןרעּבבא רעײלש םעד ףױא טקעד { יַאלָאקינ

 רעד ;10 צעד ןּבעל'נ .1831 ןופ דנַאטשפױא
 -ַאיב יד ןופ יקצינארּב ןַאמטעה ןופ ץַאלַאּפ

 .17 טּפעס .(ןטײקכַאלמיטרעטלַא רעקָאטסיל

 ן9422--94511

 ןיא דנַאטשפױא רַאונַאי רעד .הׁשמ ,דניקנייפ

 ,29 נַאי לּבפ"נ .סלעויימ שירעּב 'ר ןוא ןעלױּפ
 ן9453)

 ןופ סולפנײַא "עד .ל"ד ,סירָאמ ,ךילרעייפ

 .ַאקירעמַא ןֹופ רעדנירג יד ףױא הרוּת רעד

 {9424} .19 גױא שז"דיי

 עטשרע יד ןעלָאגנָאמ יד ןענייז .ל ,ןײשמַאלּפ
 || ,14 ינוי גָאט .ןעשנעמ

 .טנייה ןוא לָאמַא זירַאּפ .נ ,קנַארפ

 יד }7 ּבעפ לּב'זירַאּפ .סעּבמָאקַאטַאק רעזירַאּפ

 =ַאנ ,ָאלּבנעטנָאפ ;17 ּפַא .ַאיצעטול ןופ סענערַא

 |9425--94261 ,24 ילוי .סָאלש סנָאצלָאּפ

 .יקסווַאכעשטיָאװ װַאלסינַאטס .השמ ,גיטסָארפ

 9451 ,26 יַאמ ןּבעל'נ ,23 יַאמ גָאט"ליװ

 .בי לנעזרעפ עסיורג .ןָאעל ,ןירּבָאק
 -ָאעלק .ןענ ַאמ ָא ר ע רעייזןיא ןעטייק

 ערהיא ןוא זעטנָאמ ַאלָאל }0 טקָא גָאט .ַארטַאּפ

 ןעט.10 ןופ עקטסירויטנַאװַא עטסצרג יד ,סעּבעיל

 רעד ןיא עטסגידריווקרעמ יד ,ןָאנינ ;16 טקָא .ה .י }

 ןיא טמהירַאּב ,לעמושזד םַאדַאמ ;1) ֹװָאנ .טלעוו

 סַאמָאט 19 װָאנ .סעּביל עריא טימ עטכישעג

 ,11 צעד .ןיעשוד ּבײװ .ןַײז ןוא לַײלרַאק
 ן9454--9430)

 18 זיא סָאװ--יעּפמָאּפ טָאטש יד .ּבַא ,ןַאהַאק

 ,דרע'רד רעטנוא ןעוועג ןעּבָארנַאּב רהָאי טרעדנוה

 ,טדָאטש יד סױא טציא טהעז יװ ;28 ּבעּפ וורָאפ

 יָארגַאּב ןעװעג רהָאי טרעדנוה ןהעצכַא זיא סָאװ

 ,7 ץרעמ .(יעּפמָאּפ) דרע רעד רעטנוא ןעּב

 ן9486--94351

 ירעטניװ .ַא ןיא ערוטנַאװַא-םיתמ : ַא ,9 ,ןָאק

 טַײלטָאטש רעגליװ ןוא ןטנעדוטס ןשיװצ טכַאנ

 :ענעג רענליװ ןֹופ וויכרַא ןופ 1810 רָאי ןיא

 ן9437| .8 ,4 צעד גָאט'ליװ ,{רָאטַאנרעּבוג-לַאר

 ָאשזד, ךוּב סװָאכילײרּפ השמ ןעגצװ ,מ ,ץטַאק

 1451 .15 יגוי טלעװ'ד" ."יגיצַאמ ַאּפעז

 6 286 כ



 .לעּפענ ןעיורג ןיא איבנ רעד .ר"ד .א ,קינלַארַאק
 --ןיסַארק ן21 ּבעפ גָאט ןידנַאג ַאמטַאהַאמ ןגעװ)

 צעד לּבט"ָאל ,27 װָאנ .טסינומָאק-סורטעּפ רעד
 ן9440--49391 .1

 'ז4 טלצװ"*ר .ןלַאװ עקירָאיַאה יד ,8 ,רעּפיק

 ---1 *ז 1 רעױּפ"דיי .טכַאמנטַאר רָאי 9 123--2
 ן9442- 9141 2

 על םעד ןעגעװ ןעלַאירעטַאמ עיײנ .י ,ווָאנילק

 לואש--ןעלױּפ ןיא גינעק ןעשידיא ןעשירַאדנעג

 טנײה ,23 יַאמ קלָאפ ,25 ּפַא שז"ָאמ .להאװ

 ן9443) .16 גױא רוק"װָא ,23 יַאמ

 טרעדנוה טימ ןעּבעל רעד זיא ,ללה ,ףָאגָאר
 :ָאשזד) ?רעטציא יװ רעסעּב ןעװעג קירוצ רהָאי

 =וי ורָאפ .('1922 זיּב 1522 ןופ, םיעקעמ ףעז

 ?ײרַאלקעד , רהָאי טרעדנוה ןעּבלַאהרעדנָא 215 ינ

 ;337--533 יז 7 קוצ ."טנעדנעּפעדניא ּווָא ןָאש

 :עשזד סַאמָאהט ןעװעג זיא שנעמ ַא רַאפ סָאװ

 רהָאי ןהעצ עטשרע יד ;22 גיוא וורָאפ ?ןָאסרעּפ

 -עשזד סַאמָאהט) קילּבוּפער רענַאקירעמַא רעד ןוּכ

 ןיא ןעטַאטש עטגינייארַאפ יד 10 נַאי .(ןָאסרעּפ

 ןופ רעטעלּב} טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןופ גנַאפנָא

 רעד ;249 רעקעװ .(עטכישעג רענַאקירעמַא רעד

 רעשדיוצנַארפ רעד רעּביא עקירעמַא ןיא םרוטש

 רענַאקירעמַא רעד ןפ ךצלטעלּב) עיצולָאװער

 ן9349-9434| ,284 .(צטכישצג

 5450 .79 צז ---

 סור ןיא געט עסױרג יד .השמ ,טַאלּבנעזַאר
 רעסױרג רעד ןופ טײצרהָאי ןעטנײנ םוצ .דנַאל

 |9451) .14 ץרעמ לּבט"די ,ציצולָאװער

 ןופ ןהוז רעד ווָאניװטיל ,ןַאמטיל ,לַאטנעזַאר
 .8 טּפעס טנײה .(תונורכז} דיסח רערעג ַא
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 -יסור רעד ןוּכ תונורכז .בקעי ,יקסווָאנסאר
 ;14 ץרעמ דָא 'דענעק .עיצולָאװער-לַארוװועּפ רעש

 .15 טקָא .עניצשניקיגעד ןופ עיֿצַאדיװקיל י"
 ז9454--948|

 גרוּברעטעּפ ןיא עיצולָאװער יד ,ןהאשזד ,דיר

 =ורעגפױא ןּבָאה סָאװ געט ןעצ ,, ךוּב ןייז ןופל

 {555) ,ש0--4'ז 0 רעמַאה .("טלעװ יד טרעד

 400 טימ ןפמַאק עלַאיצָאס .ע ,םיױּבלעגניר
 רָאי זופ גירק-םירעײּפ רעסיורג רעד') .קירוצ ר

 ן5458) .10--5 'ז ! גוי"רפ 38

 ןעגנוגעװַאּב עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס ,לאפר

 -ער, צירעס רעד ןופ שובל ןזעיגילער ַא ןיא

 (?טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולקיװטנַא יד א עיגיל

 ן945/| ,14--15 יז 11 גוי"רפ .םיאיבנ יד 1

 ַארװילטעּפ ןַאמַאטַצ זיא רעװ .א ,יקצואווער

 ןיא ןעמונעג רע טָאה לַײטנָא ַא רַאפ סָאװ ןוא

 .ַאּפיַאלָאקינ ;27 יַאמ קלָאפ .ןעמָארגָאּפ עשידיא

 םעניילק ַא ןופ ןַאמסטַאַאטש רעסױרג ַאָל .שטיש

 ן9459--94551 .13 צעד שזיָאמ .{דנַאל

 ס'הערּפ ןיא סוסקול ןוא ץנַאלג רעד .םייח ,סיוש

 װרָאפ .םירצמ ןופ סױרַא ןענייז ןעדיא ןעװ ,ףיוה

 טָאה ונּבר השמ ןעװ ,םירצמ דנַאל יד ;{4 ּפַא

 .28 ץרעמ .טרָאד ןופ ןעדיא יד טײרפַאּב
 ן9461--94601

 .ןּברק רעד ןוא איבנ רעד .1 ,י ,גרעּבנייטש

 .ניצרַאמ ַארעװ יורפ ןוא ןיקסנישזרעשזד ןְגצוְ}

 רָארעט ןופ ןטש רעד ;91 טש"ּברַא"רפ |שטיוועק

 .(רַאסימָאק-סקלָאפ םענצזעוועג ַא ןופ תונורכזל

 253 "4 ,170--167 יז 3 ,62--60 ײז 1 קוצ
--256, 9461--2305} 

 רהיא טציא טרעײפ קרָאינ .א ,ןַאמגייטש

 -רעּביא ןַא .םואעליּבוי ןעגירהָאי טרעדנוה יירד
 גָאט .קרָאיױינ ןופ עטכישעג רעד רעּביא קילּב

 41 .16 יַאמ

 .טנצ תמאּב טָאה רעװ .ר"ד .ה ,דלעפנייטש

 ן94651 ,28 ילוי שז'ָאמ .ַאקירעמא טקעד

 ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ןענַאװ ןוכ .ש ,רעטכעש

 ןערָאװעג טקעדטנע ןענעז סָאװ ,רענַאידניא יד

 גױא שז'די ,12 גױא טלעװ"די ?עקירעמַא ןיא
3. 4661 

 ןדיי ןופ עטכישעג 994=96
 רעַײז ,םיאיבנ יד .ר"ד .ש ,טדַאטשנעזײַא

 .ןעעדיא עכעלטפַאשלעזעג ערעײז ןוא טַײצ

 יז 165 .ןיקצעלק :ענליװ ,עגַאלפױא עט-9
 ן54671

 .געגרַא ןיא רָאי קיסיירד .יכדרמ ,ןַאסרעּפלַא

 *גסױרַא .טסינָאלָאק ןשידיא ַא ןוּכ ןרָאומעמ .עניט
 ?סערײא .ּב .םימותי תיּב ײרעקורד רעד ןופ

 שז לכפ

28? 2 



 טצ"דַי ,אאסתגס
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 ,128 צעד עסערּפ ,ץֹּכ .ּפ
 .152 לּבװ"רַאזָאר .7 צעד

 עשידוי רַאפ ךוּב:לש .יכדרמ ,גרעּבמיױּב

 עטכישעג צשילּביּב, טױל טיײּברַאעּב עטכישעג

 .קנַארפ ,ןרעטש .ל ..,ןלוש עשיטילעַארזיא רַאפ

 ...תוּפמ ...ןערַאטנעמָאק טימ ןעהעזרעפ ןוא "טרופ

 תולג זיּב םלועה תאירּב ןופ .לײט רע

 יז (1,56 .עיצידַארט :ןיטנַאטסנָאק .;,םירצמ
 ן94691

 יז 90 .הרוסמ :זדָאל .עגַאלּפױא עט42 -- --
 ן9470} :

 עטכישצג עשידוי .ד ,לעסַאק ,3 ,םיוּבנריּב

 ןוא ןעלוש רַאפ ןעדנעגעל ןוא ןעגנולהעצרעד ןיא

 יד ןופ .לײט רעט:2 .טרירטסוליא .ןעסרוקדנעװָא

 עט.6 .לארשי:תכולמ ןופ ןּברוח זיּב םיטפוש

 ן94711 .ז111,111 ,לַארטנעצ :עשרַאװ .עגַאלפױא

 גנורּפשרוא רעד .(ינעּב) .ה ,ינַאװזַארּפזעּב

 רַאנימעס ןשירָאטסיה ןשידיא ןופ ןטעּברַא .חסּפ ןופ

 *גסױרַא .יקצַאש בקעי ר"ד ןופ גנֹוטייל רעד רעטנוא

 :קרָאיײוװינ ,רַאנימעס ןשירָאטסיה ןשידיא םעד ןופ

 יז 9

 ן9472} .,1 רעטעלּב ,שטיװָארָאטנַאק םײח

 -- "ןורכז רפס, .ּביל הדוהי ,טרַאּביורג
 תונוש תופקשה ,הנורחאה המחלמה ימימ תומישר
 הרדסמהּב רדסנ :(הדנק) ָאטנָארָאט .םיכּתכמו

 300 יז ןופ| .יז 859 .זדול ?הרוסמ, תאצוה לש

 ן9475| ןטסקעט רעשידיי--222 יז זיּב

 יסקלָאפ עשידיא .רָאסעּפָארּפ .יבצ ,ץטערג

 .י :שטיײד ןופ .(טרירטסוליא} עט ככיטסעג

 יז 1,203,1/ .י"ָא ,הידוהי :אשרַאװ .1 ,ָאריּפש
94741} 

 9471 ,יז 196 .11/ -- --

 ן54761 הוט עי = =
 ן94771 יז 124 .8/ -- --

 (פ4781 יז 70 .אש1 =

 ןשידי םנופ עטכישעג עטסיײינ יד .ש ,ןוָאנּבוד

 שידײ .41881--1812} דנַאּב רעט:2 .קלָאפ

 .'ז 430 .עגיל*רוטלוק :עשרַאװ .ףיטש ,נ

 ,יפ .מ .19 װָאנ טצ"פ ,ןָאסלעדנעמ .ש

 {94791 ,29 טּפעס סקע'שרַאװ

 - .טפַאשלעועג רעד ןופ עטכישעג .ט ,ןַאמקילײה

 ןוא ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ גנוגעװַאּב רעכעל

 .רַאפ 'רטנעצ :עװקסָאמ .לײט רעט-1 ,דנַאלסור

 .'ז 244 .ר .ס .ס ,פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאל

 ן9850} ,יר 1,20 .יזקקע 0

 .מוא ןעלופ ןיא סעצָארּפ סרעגיײטש .ל ,ן--ה

 =נעטױא ןוא ןעמַארגָאנעטס טױל 'ּברַאעּב .גנַאפ

 =ַאק .מ--"ַאטַאיװשַא; :אשרַאװ .ןעלעװק עשיט

 .ייװצ ןיא -- גנוצעזטרָאפ) .'רג25 .'ז 16 .ןַאה

 {9451} .(טפעה ןעט

 ןיא .טַאטוּפעד:םײס .ף"ז ,בקעי ,יקסדָאגיװ

 .(ןטײצ:עיצַאּפוקָא יד ןופ ת'נורכז} םרוטש

 .יז 11,256 .ןיקצעלק :עשרַאװ |טרירטסוליאו

 .סַאֹּב ,ש ,28 יַאמ גָאט"ליװו ,שט--ּבַא .ה

 ,ץיװרוה .ּבַא .ח .2 ינוי גָאט"ליװ ,יקסמָאט

 9435 | .40 קלָאפ"דיי

 ראנימעס ןופ ןטפירש .רעקירָאטסיה רעגגוי

 .ַאְקַא רעשידיײ רעד ַאּב עטכישעג רעשידיי רַאפ

 ןופ עּבַאגסױא .עשרַאװ ןיא םײה רעשימעד

 ןיא ןעניײארַאפ 'דַאקַא 'דיי יד ןופ 'מָאק 'רטנעצ

 'דער .'ז ןש,106 .ןיקצעלק :עשרַאװ ,ןלױּפ

 .הֵאמ לאפר ר"ד ,ןַאמרעּב בקעי רעטסיגַאמ 'לָאק

 ,,ר .ע :טלַאהניא .,םולּבלעגניר לאונמע ,רעל

 עטכישעג רעשידיי רַאפ רַאנימעס רָאי ירד

 עטכישצג ,.מ ,ר .(11--7 ז"ז)(1926--19297

 יד ,ןַאמ רע ב בק עי .(17--12) קלָאפ ןוא

 ןופ עיצקעס רעשירָאטסיה רעד ןופ ןּבַאגפױא

 .(20--18) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי

 רעד ןופ סעירָאעט ןגעװ ,רצלהַא מ ,ר ר*ד

 רּתס א .(40--21) עטכישעג-רוטלוק רעשידיי

 םוטרעגריּב רעװעשרַאװ סָאד ,םיוּבנע נעט

 ןופ טפלעה רעט41| רעד ןיא ןדיי יד ןוא

 ַא ,רעּבמ ָא צ .ל .(27--41) ה"י ןטיאצען}

 טָאטש רעשילױּפ ַא ןיא ןּבעל ןשידי ןופ דלִיּב

 .(63--253) ה"י ןט:261/ ןופ ּבױהנָא ןיא

 ןופ ןּבעל םנופ ,םול בלע גניר לאונמע
 טרעדנוהרָאי ןט:26/ ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד

 =ַאמ ,גרעּבסלצדנַאמ ַאלעּב .80--66)

 ןוא ןשימָאּנָאקע ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעט

 ןיא ןדיי רענילּבול יד ןופ בצמ ןכעלטכער

 ,ן ָאק ס חנּפ .(39--51) טרעדנוהרָאי ןטטו1

 .נָא ןיא ענליװ ןיא ןּבעל ןכעלטי ןשידיי םנופ

 ײוָא ש רטוו הוח .(28--90) ה"י 2612 ּבױה
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 רעד ַאּב ןָאזרעּב סַאיטַאמ ןופ .ג .א ײזומ ,ַאק ס
 154551 .(106--99) עשרַאװ ןיא הליהק רעשידיי

 ײָארּפ ךָאנ טייּברַאעּב ײנ עטכישעג עשידוי יד

 .רָאפ ַא טימ ןעלעװק ערעדנַא ןוא ץערג רַאסעּפ

 רעטלַארוא רעד ןופ .} .ןילטײצ ללה ןופ עדער
 .עגַאלפױא 'סעּברעפ עט:2 .לבּב תולג ןיזיּב טייצ

 ן94541 ,יז 218,24261| .י"ָא ,ןימיש :עשרַאװ

 .רעמודא יד זיצ לבב תולג ןופ ,1/ -- --

 9451 יז 111,499--1

-- -- 14. 
 יז 11,780--503 ,הדוהי ןופ

 גנַאגרעטגוא ןיזיּב רעמודא יד ןופ
94561| 

 יד ויּב גנַאגרעטנוא ס'הדוהי ןופ ,ןֵׁש -- --

 {94571 .'ז 258 .םינואג

 .עינַאּפש שוריג ן'זיּב םינואג יד ןופ ,ָׁש -- ---

 194551 ,יז 556--291,ש1

 חישמ רעד זיּב עינַאּפש שוריג ןופ .ׁשָו -- --
 9491 .יז 111,243 .גנוגעװַאצ

 ףוס ןזיּב גנוגעװַאּב חישמ רעד ןופ .ׂש11 --- --

 .'ז 450--243 .טרעדנוה-רהָאי ןעט-13 ןופ
9490 

 ןעגעװ תונורכז .גצט ענעי ןיא ,מ ,וזַאקידַאס
 רעניארקוא יד ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעד

 .טנעס 75 .'ז 25311,78 :קרָאי.וינ .ןעמָארגָאּפ-
 ,ןַאמדירּפ .ר .12 טּפעס ײרפ ,רמרמ .ק

 9491 .45 קלָאפ"דיי

 ןפיס עטנַאסערעטניא .םינלדּתש .ל ,ש ,ןָארטיצ

 .'ז 876 .רפסיחא :עשרַאװ .רבע ןטנעָאנ ןופ
: 9495 

 ןיא .| .ןעּבצל ןײמ ןופ רעטעלּב .ּבַא ,ןַאהַאק

 ןופ !גסױרַא .(רעדליּב טימ} םיײה רעטלַא רעד

 .'ז 516 :קרָאי-וינ .ןָאשײאיסָאסַא ?טטרעװרָאפ ,
 ן9493)

 *עמַא ןיא רהָאי טכַא עטשרע ענײמ .1} -- ==

 ןופ ךוּברעטרעװ ַא טימ ןוא רעדליּב טימ} ַאקיר

 ןיא ךיז ןעניפעג ּסָאװ עקירדסױא עשידיא-שילגנע-

 41 .יז 455 .(קרעװ ןעזיד

-- -- 14. 
 יז 403 .(רעדליּב טימק

 עטכיט עג עץשירדוי .ּפלושמ ,רעניפַאק
 זיּב תורוד צטשרע יד ...הרוּת רע ד ט:יול

 טײקגיטעט עש'להק רּהָאי ןעּבױ
9451 

 ,טױא עט42 .(לײט רעט-2)} 1 ,,.וניּבא םהרבא
 ן9400} .יז 92 .גַאלרַאפ-ךונחה :עשרַאװ .עּבַאג

 עשידוי עטשרע יד ןוא לארשי--ץרא -- --

 זיּב ןונ ןּב עשוהי ןופ .111 .דנַאל ןיא הלשממ
 ן94971 .'ז 96 .איבנה לאומש

 ןּברוח רעד ןוא םיכלמ:הדוהי עטצעל יד -- --
 ךלמ הישאי ןופל ׂש1 .שדקמה:תיּב ןעטשרע ןופ
 ן9495} יז 72--ּב"ע .(לבּב תולג זיּב ,הדוהי

 סָאד ןוא סרּפיתוכלמ רעטנוא ןעדוי יד -- --

 .'ז 86 .לײט רעט.1 .ׁש11 ...םירוּפ ןופ סנ
9499 

 .ץרא ןײק גנַאגפױא-ןעדוי רעטײװצ רעד -- --
 ...שדקמה תיּב ןעטײװצ ןופ ױּב רעד ןוא לארשי
 ,יז 64 .לײט רעט.2 .ע11

 {9500} .9 רעקַאלּפ ,רענַײל .א

 ןופ תונורכז .ןעװעג זיא לָאמַא ,װַאלעּפָאק
 1860 ןרָאי יד ןיא עטיל ןיא ןּבעל ןשידיא םעד
 ,'ז 879 .לעזײמ .נ סקַאמ :;קרָאײװינ .1852--

 ,במרמ .ק .,20 ינוי שז"ָאמ ,קינרעיװ .ּפ
 ,"סיל ,2 יַאמ גָאט ,רעגינ ,ש .16 יַאמ ײרּפ
 רעטלַא ,18 ּברַא"דײ ,ןיסנע לאוו 9 לב
 .11 קוצ ,יקצַאש .י ר"ד .2 ךוּב"א ,ןַײטשּפע
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 ,טנײה ןוא לָאמַא ,םילשורי .ףסוי ,רענזיולק*
 .נײלק השמ ןופ ןעשיאערּבעה םנופ טצעזרעּביא
 :םילשורי .עגַאלפױא עטרעסעּברַאפ ע0:2 .ןַאמ
 רעד רעטנוא) קעטָאילּביּב-סקלָאפ עשיטסינויצ
 5505 .'ז 91 .(ריּפס .י ר"ד ןופ 'דער

 ,קחצי תדיקע רפס .יּבר .ףסוי ,טרָאּפַאּפַאר

 .דעירפ קחצי וניּבר שודקה קידצה לע ...דּפסה

 ַא ךױא ...ןױיר עזגמ דכנ יּבר רירעגידַאס ןַאמ

 ןופ תונורכז ןוא עיפַארגָאיּב ןַײז ןופ גנוּבײרשַאּב

 גָאט םוצ ויּב ןערױּבעג זיא רע סָאװ גָאט םעד

 שדוחל םימי א"י ןערָאװעג רטפנ זיא רע סָאװ

 ,י*ַא :קרָאייוינ .קרָאיײוינ ןיא ה"ּפרּת תנש ,ולסּכ
 31 ז 64

 ןופ עטכישעג עשידיא עסױרג יד .םייח ,סיוש

 רעד ןופ .| .טנײה ףױא זיּב טײצ עטסטלע יד

 רעד ןופ גנודנירג רעד זיּב טײצ רעטלַארוא

 ףעד טימ .עגַאלפױא ענעצזעגכרוד עט-:2 .תכולמ

 .ָאפ .ק ר"ד ןופ גנוקריװטימ רעלענָאיצקַאדער

 יז 517 ,ץיװָאקנַאי :קרָאיײװ .גרעּבנ:ער

 4 289 כ



 א .21 װָאנ יירפ ,רמרמ .ק

 ןּופ עטכישעגטטּפַאשטריװ יד ,ר"ד ,?חצי ,רעּפיש

 טעּברַא יד .רעטלַאלטימ ןתעּב ןלױּפ ןיא ןדײ יד

 רעטשרע רעד טימ ןרָאװעג טנכײצעגסױא זיא

 ימעל ןופ סרוקנָאק 'לטפַאשנסיװ ןפױא עימערּפ

 -|-524 ,ַאזָאשזּב :עשרַאװ .טעטיסרעווינוא רעגרעּב

 יז 8

 ,24 צעד גָאט"ליװ ,םולּבלעגניר לאונמע
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 ןתעּב ןלוּכ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג-רוטלוק ---

 ן9506} .ײז 312 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .רעטלַאלטימ

'+ 

 יד ."עניַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ, .ףיטש .ג .ֿב .א

 4 טלעװ"ר .ײײמרַא רעקיליװײרּפ רעד ןופ טײצ

 {95071 .104--105 יז

 יד .ןטײצ ערעװש ןיא .שריה ,שטיװָאמַארּבַא

 דנַאלסור ןיא טַאר-ןרָאטסינימ ןופ .ןלָאקָאטָארּפ

 "ןרעל ;22 ,21 ,20 טּפעס גָאט"ליװ .ןדיי ןגעװ

 *דלָאג ,י ,א| .(ןציטָאנ עשיפַארגָאילּביּב} רעכיּב

 .א ."עטכישעג עשידיײ, :װָאקּביר .װ ןוא טדימש
 .96 לּב"טיל |*עּפָארײא ןופ עיפַארגָאעג , ;ןיקלוּב

}9509--95031 

 ועד ןופ ײליּבוי ןקירָאי;10 םוצ .ש ,יקסרוגַא

 ןשידיי ןופ עלָאר רעד ןגצוו} עיצולָאװער:רּבַאיטקָא

 יקָא .(עיצולָאװער-רּבַאיטקָא רעד ןיא רעטעּברַא

 19510} .31 גױא רּבַאיט

 .ידיא רעטלַא רעד ןופ ןּברוח רעד .ר"ד .ץיבוא

 {5511 .17 ילוי גָאט .גָארּפ ןיא ָאטעהג רעש

 ..דנַאלרוק ןיא ןדיא .'ר ברה .ול ,יקסניצווא

 יַאװ ןופ ןוא טצעזַאּב ןטרָאד ךח ןּבָאה ײז ןעװ
 {55121 .12 ץרעמ מירפ .ןעמַאטש ײז ןענ

 עשידיא יד .כ5 .יקסנעוויא
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 .18--11 יז 5 .עכָאּפע ןייז ןוא

 רהָאי ןיא עגַאל

 ןָאסלצדנעמ השמ
 ן2514--9512)

 ןופ רעדליּב סָארגָאּפ עגידריװקרעמ .מ ,רעזיא

 ,31 ילוי װרָאֿפ .טַײצ-ַארולטעּפ רעכילרעדױש רעד

 |9515| .13 ,19 ,11 ,10 ,9 ,5 ,2 גױא

 ה"אזמ טָאה ױזַא ,טַאטשנזייַא

 |95161.23 ץרעמ קלָאפ ,ןרַאימעמ ענײז ןּבירשעג

 יה הודו .ש

 .9--1 יז 6 ּברַא"ד" ,השמ .ל ,שטיװַארעסיא
9517 

 ןטבָא גןופ םילודג עשידיא .ךלמילא
 =ָאי 'ר }18 ּבעפ קלָאּפ .ףירח לקױײא 'ר :רבע

 .("ױליע רעגרוּבַאניד רעד) .רעמינָאלס עלעס
 {9919--9515| 9 4 ץרעמ

 .ולּב ַא .הטיחש רעװָארוקסָארּפ יד .ינורדנסּכלא
 -ַארולטעּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לעטעלּב גיט

 .25 ךָאװנילָאװ ,11 ינוי לּבכ"נ .טפַאשרעה
9550 

 .מעק רעד--יקסניּפמצק לאירתּכ .א ,ןירעּפלַא

 יד ןופ רענײא) עעמרַא סגָאצלָאּפַאנ ןיא רעפ

 ךעדיא ןופ עירָאטסיה רעד ןיא ןעּפיט עטסנעטלעז

 מירפ ,19 ,18 ,16 ,15 גױא טנײה .(ןעלױּכ ןיא

 ןיא רצוא רעשידיא רענעסצגרַאפ ַא 118 גױא

 +עשרַאװ רעד ייּב םואעזומ-ןָאסרעּב רעד) עשרַאװ

 |992--9821 .14 צעד .(הליהק רעװ

 ןיא םיגורה עשידיא 23 ןוא ַארוילטעּפ ,אפלַא

 ילּתפנ בקעי ר"ד ;12 װָאנ םירפ .וועשטידרעּב

 .26 יַאמ טנײה .,(ינוחמש} שטיװָאכמיש
 ן9924--98281

 דנַאלסור יא ןערענָאילימ עשידיא עקילַאמַא

 .} גַאי טנײה .4ןעדָאזיּפע ןוא ןעטקַאפ תוישעמק
9251 

 תולג ןיא ןהָאפ עשידיא יד ,קהצי ,יקסנַארַא

 סערוילטעּפ רעטנוא זומּת 'כ ןופ גנורענירעל

 9551 .2 ילוי ןּבעל"גילָאװ .(הלשממ

 דּכסה ןײז) החמש ריאמ 'ר ןואג ןגעװ ,ידרַא

 |9527 ,16 גױא מירפ .(ןטירד םעד רדנסּכלַא ףַא

 ןוא רעװעשטידרעּב קזצי ױל יּבר .צ ,ןוירא

 טַאלּבגָאט .םלוע לש ונוּבר ן'טימ םיחוּכװ ענייז
 |9923) ,20 ּבעּכ

 -'ליװ .ימירמ ןוא סודרוה .8 ,שטיװַארעשַא

 |9529} .12 ץרעמ גָאט

 יַאמ גָאט'ליװ | יהוחמש 1 י ר-ד .לא ּב
6 9930 

 דנַאּברַאפ רענַאיצילַאג רעד ,םשרג ,רעדַאּב

 "זיִּב ןַײז ןוא גנוהעטשטנע ןיז .ַאקירעמַא ןיא

 -יי ר ד ;29 ץרעמ טַאלּבגָאט .גנולקיוװטנע עגירעהַא

 ךופ ןעליופ ןיא ןעביא תורוד גיפ
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 .עג ןיהַא ןענײז ןעדיא סָאװ ,טײצ רעטשרע רעד
 .עגרעדיװ רעגיטציא רעד וצ זיּב ןעניוגװ ןעמוק

 עכילטכישצעג יד .הכולמ רעשילױּפ רעד ןופ טרוּב

 לּבט"ָאל ,} ילוי לּבט'דיײ .ןעליוּפ תולג ןופ תודוסי

 גנורעדנַאװנײא-ןעסַאמ עשידיא עטשרע יד ;6 גוא

 הלשממ רעד רעטנוא {0 ילוי לּבט"דיי ,ןעלױּפ ןיא

 גינעק ;8 ילוי .ןעסױרג םעד רימיזַאק גינעק ןופ

 רהיא ָאלעגַאי ןוא ַאגיװדַאי רעטכָאט ןייז ,גיוודול

 ןעלּפ טימ תופּתוש טכַאמ אטיל ;11 ילוי .ןַאמ

 =רהָאי ןעט:12 ןיא רחסמ רעשידיא רעד ;|!8 ילוי

 ירד לד ן20 גױא לּבט"ָאל ,12 ילוי .טרעדנוה

 אקארק ,ןעזױּפ) ןעלױּפ ןיא תולהק עטסעטלע

 -צײרק, 418 ילוי לּבט"ד" .(גרעּבמעל ןוא

 .ןערילרַאפ ןעדיא ןוא ןעלױּפ ןעגָאלש *רעטיר

 :ָאנָאטױא , רעשידוי ַא ןופ ּבױהנָא רעד ;20 ילוי

 ןכ טּפעס לּבטיָאל ,27 ילוי .ןעלױּפ ןיא ?עימ

 -"דיי .ןעדיא ןעגעג ףּפמַאק רעשירַארעטיל רעטשרע

 ער סרעהטול ;20 טּפעס לּבטיָאל ,20 ילוי לּבט

 לּבט"דיי .ןעלױּפ ןיא ןעדיא יד ןוא---עיצַאמרָאפ

 עשיאצרּבעה עטשרע יד ;5 טקָא לּבט'ָאל ,{ גױא

 לּבטיָאל ,9 גױא לּבט"די .ןעלױּפ ןיא יירעקורד

 "די .טסוגוא דנומגיז גינעק רעטנוא ;12 טקָא

 המלש רָאטקָאד ן29 טקָא לּבטיַאל ,8 גױא לּבט

 יד ;5 װָאנ לּבש'ָאל ,10 גױא לּבט'די .יזנּכשַא

 ןיא 12 גױא לּבט'דַײ ,ןילּבול ןיא הבישי עסױרג

 א"מר 115 גױא ,ירָאטַאּב ןַאפעטס ןוכ טַײצ רעד

 װָאנ לּבט"ָאל ,17 גױא .ףָאזָאליפ ןוא קסוּפ רעד

 ,א"מר םַײּב הרוצ רהיא ןוא *הלּבכ, יד ;9

 --דנּכשא אירול המלש 'ר ;ן19 גױא לּבט'דַײ

 =עפס דיא רעשילױּפ ַא ;22 גױא ,ל"שרהמ רעד

 .גידײלַאּב 120 גױצ .ןעקירּב ןעיוּב ןיא טסילַאיצ

 גױא .דיא ןעמירָא ןַא ףױא ךיז טמקונ ץירפ רעט

 .גנוטַײדַאּב ןַײז ןוא "תוצרא עּברא דעוע רעד 9

 -ױא רעשידיא רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד {31 גיױא

 .גַאסקעלַא גינעק ;2 טּפעס .ןעליוּפ ןיא עימָאנָאט

 ;3 טּפעס לּבט"ָאל ,אטיל ןופ ןעדוי טּבײרט רעד

 לּבט"דיי .אטיל רעד ןיא ?תונידמה דעוע רעד

 --הפי יכדרמ 'ר ;24 צעד לּבש'ָאל ,3 טּפעס

 ;{2 ,5 טּפעס לּבט"דײ .'םישובלה, לעּב רעד

 .להוש עשידיא ַא ןעריקסיפנָאק וצ ןעכוז ןעטיאוזעל

 עטריקסיכנַאק יד קירוצ ןעגירק ןעדיא ;14 טּפצס

 םילודג עגיטסײג עטשרע יד ;19 טפצס .להוש

 ןָא טּבױה אנליװ ;22 טּפעס לּבש'ָאל .ןעלױּפ ןיא
 טּפעס לּבט*דיי .טײקשידיא ןוכ רעטנעצ ַא ןערעה

 טרעדנוה 9 -שודיק, ףױא ןעּברַאטש אשרַאװ ןיא ןעדיא 8

 -עג ןעּבָאה ןעלהוש עשידיא ;29 טּכעס .?םשה

 =היפ ןעדיא ;9 טקָא ,גנוטסעפ סלַא ןעניד טפרַאד

 רעגרעּבמעל ;9 טקָא ,הנומא ןעגעװ םיחוּכו ןער

 רעד ;7 טקָא .םינּבר עטסערג יד טגירק הלהק

 410 טקָא .גנוטײדַאּב ןיײז ןוא ןילּבולןמ} ם"רהמ

 'ר 112 טקָא .גנוקריו ןַײז ןוא א"שרהמ רעד

 םילוּבלּב ;14טקָא .ח"ּבה לעּב רעד--סעקרעס לאוי

 טקָא ."ןעפיילעג-רעליש , ןוא ןעטיאוזעי-םיחלג ןופ

 םעד װַאלסידַאלװ גינעק ןופ געט יד ןיא 7

 סיקצינלעימח ןופ ּבױהנָא רעד ;19 טקָא .ןעטרעפ

 ןופ תונּברק עשידיא יד ;21 טקָא ,עיצולָאװער

 רעד ךָאנ ;24 טקָא .עיצולָאװער ס'תַצינלעימח

 יר {25 טְקָא ,רימיזַאק ןַאי גינעק ןופ להַאװ

 יד ;4 װָאנ .ך"ש רעד--ןהֹּכה ריאמ ר"ּב יתּבש

 ןעלױּפ ןיא ןעדיא }9 װָאנ .אקארק ןיא ןעדיא

 .ליוו 11 װָאנ .ןחישמ ףיוא טכירעג ךיז ןעּבָאה

 .עיצולָאװער רעד ןיא ענעפָאלטנַא--םינואג ר'אנ

 ףעלױּפ ןעגעג ןעדעװש ןופ המחלמ יד ;14 װָאנ

 רעקײטּפַא ןעשידיא םעד ןענערּברַאפ םיחלג ;16 ווָאנ

 ריציפָא ןַא---דיא רעשיליוּפ ַא ;18 וװָאנ .יראפילאק

 .ימ ןעװ ;?| ָאנ ,ײמרַא רעשידעװש רעד ןיא

 װָאנ .גינעק ןערָאװעג זיא יקצעװַאינשיװ לַאכ

 ןעדיא ײװצ ןעליײטרוארַאפ םַײוג עשיװטיל 2

 גינעק ןופ טײצ יד ן29 ּװָאנ .ןענערּברַאפ םוצ

 םחנמ ההמש רָאטקָאד ;23 ווָאנ .יקסעיּבָאס ןַאי

 רעכילגינעק--ןיסכומ לאלצּב 150  װָאנ .הנוימ

 ןוא להַאװ יד ;2 צעד ,'רָאטקעלָאק-רעײטש ,

 צעד לּבט"ָאל .ַאזַאװ דנומגױ גינעק ןופ הלשממ

 .שטיּבהָארד ןופ השודק יד--סינעקיק לידָא 5

 - .רעניּבמוג יל'אּבא םהרבא 'ר ;7 צעד לּבט"דיי

 יבצ 'ר ;10 צעד ,"םהרבא ןגמ; לעּב רעד

 בקעי 'ר ;21 צעד ."יבצ םכח. רעד--חנּכשא

 צעד ,"עשוהי ינּפ, לעּב רעד--אקארק ןפ עשוהי

 צַצד .םילוּבלּב עטסכילרעדױש ןופ ןערהָאי 1

 .ןעטירד םעד טסוגױא ןופ הלשממ רעד רעטנוא ;6

 :40 צעד .אנליװ ןופ קדצ רג רעד ;?כ צעד
 ."ָאל .ןעדוי רַאפ עטנלדּתש ַא ,עזױר ענעדלָאג יד

 ס'נָאעלָאּפַאנ-- ;|11927--ךשמה) .51 צעד לּבט
 'ר ןופ הריטּפ יד ןוא דנַאלסור ןעגעג המחלמ
 .1 בַאי לּבט"די .רעידַאל ןמלז רואינש

 ן9997--9931}

 לש הרגה .,ר"ד יפָארּפ .ריאמ ,ןַאּבַאלַאּב

 ץרענ טנײה .4גנוטכַארטַאּב עשירָאטסיה} חסּפ

 עגָאגַאניס רעשידיא ַא ןופ רהָאי

 "2פןל



 ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג רעד וצ} .עיװ ןיא

 תפ להקֹה שאר רעד ןמלז ;19 ץרעמ .{ןעיוװ
 ןפ ּבעפ .(עציקס עשירָאטסיהל שטיּבָאהָארד

 .11 ץרעמ | םיובנעסינ ךורּב המלש |
 9601--95951 עי ר

 לוש ײנ:טלַא רעד ןיא יקסנַאלסַאמ ,לחר ,דנַאּב

 ןופ גָאטסטרוּבעג ןט70 וצ תונורכז עגיר ןיא

 {9602} ,18 ינוי קלָאפ .(ימואל ףיטמ ןטמירַאּב

 "היפ:סקלָאפ ןוא שנעמ-סקלָאפ .א ,שַאּבַארַאּב

 |5505/ 0.  קלָאפ"די .(סעדנָארַאּב ףסוי) רער

 טכיל רעד ןיא םירצמ תאיצי ,ל ,ןילודָארָאּב -

 131 .50 ץרעמ גָאט .טּפַאשנעסיװ ןופ

 והילא) רעכיב א םירפס ,הילדג ,קילּבוּ

 -"דיי .(ו"פרּת ביבא לּת "תונורכזה רפס} ןַאמדירּפ

 196051 .17 צעד לּבט

 .ילָאמ ַא ןיימ ןופ ןּפיפס ,י ,ןָאודוּב

 ןטימ יקסנַאשילקימ ּביל בר) הביבס רצק

 רעד והילא ּבר ;20 ילוי גָאט"ליװ .(קישטָאטס

 יּתּבש בר ;26 ,24 טּפעס .הּכוס ןײז סימ בר

 :רָאי ןטײװצ ןײז וצק שטיװעקצַאמ 4לסּבעשל

 טעטש עשיווטיל 17 ,10 צעד .(טײצ

 ליװ טַײצ .תומ שנ עשידיי טימ ךַאל

 ,19 ,15 טקָא .ןַאהַאק השמ:םייה ּבר ןבכ ינוי
19610--96061 

 צשילױּפ יד ןעמוק ןענַאװ ןופ ,א ,ןצבא -- ןּב

 .שױימ והיתּתמ ר"ד טימ ךערּפשעג ַא ?ןעדיא

 יז ,20 װָאנ לבט"די=

 ןגעװ טלײצרעד ןעמ סָאװ ,תוישעמ .ה ,ן-ב

 {56121 .0 גױא מירפ .ל"צז החמש ריאמ 'ר

 טקעדטנַא ןעדיא *עײנ , טבש ַא ,ל ,יבצ--ןּב

 יעג עכילרעדגואו יד) רעפרעד רעניטסעלַאּפ ןיא

 .(ןיציקּפ ןיא ןעכַאלעפ עשידיא יד ןופ עטכיש

 {9613) .27 ,26 ילוי גָאט

 .אטילד םילשורי ןיא ןרענָאיסימ יד ,8 ,ןויצנב

 ּבעפ רוק'װָא .טנײה יוא לָאמַא טײקיטצט רעייז

 ן9614) .25 ,24 1

 ןוא דיא רעד} ץַארַאּב ןַאמרעה .ןוימד --לעּב

 {5615} .91 נַאי שז"ָאמ .(רעטנרעלעג רעד

 *ַא פ יד  ,(ינַאװזָארּפעּב) .ח ,ינ--עּב

 *רוטלק} ןטייצרַאפ ןדיא ייּב עילימ

 ,טכענק ;14--15 לוק .4טכַארטַאּב שירָאטסיה
 ן9617--9616) .9

 אל ענזישטַאמַאדײה .ןרהא ,ןַאמרעקעּב

 9618  ,ןכ טּפעס עסערפ .(תונורכז לטצלּב

 שז"דיי .בוט םש לעּב רעד .יקסוועשטידרעּב

 ן96191 .11 גױא

 :נצזרעּפ עגידריװקרעמ יד .י ,שטיװָאלרעּב
 .רַאפ טשרָאקָא םעד ןופ עטכישעג ןוא טיקכיל

 ן96501 .81 טקָא װרָאפ .רעװַאניװ .מ םענעּברָאטש

 ן96211 ,9458 עז ,בקעי ,ןַאמרעּב

 ,גַאילסַאמ שריה יבצ .ר"ד .ש ,ןייטשנרעּב

 קלָאפ"דיי .(גָאט-סטרוּבעג ןעט:70 ןַײז וצ} יקס

 9653 .4--9 ז 0

 םידרפס יד ןופ גנולקיװטנַא יד .פ ,יבא--רּב

 ןי" | .75 טרָאװ .לארשי-ץרא ןיא

 ןעדיא עטשרע יד ,היבוט רּב

 .10 קוצ

 .ךיירק נַארפ .ןיא
1856 

 ?קוא רעטנַאקעּבנוא, רעד ,השמ ,ןָאזרעדָארּב
 .28 יַאמ לּבפ"נ .(ןַארוילטעּפ ןעגעו} ?רעניַאר

 ן9631}

 םידגנתמ יד ןשיװצ ףמַאק רעד ,י ,ןײטשנַארּב

 .(סעדנעגצל-סקלָאפ רענילָאװ} םידיסח יד ןוא
 9651 .3--2 יז 15 ךָאװ"נילָאװ

 רעװעיַאלָאקימג םעד ןגעװ} .8 ,ןײטשנַארּב

 9620 ..0 צעד גָאט .(ענוּבירט:סקלָאפ) |"רוחּב

 .וּפש עגיטולּב יד ףיוא .ר"ד ,ןַאמרעה ,ןַאמזירּב

 ,25 צעד טלצוו"דיי .ןעצמרַא סיַארולטעּפ ןופ ןער
 ן96571

 ביל הדוהי 'ר ןואגה .היבוט ,קעּבמָאלַאג
 רעזמָאל ןופ טַײצרהָאי ןעטשרע םוצ) ל"ז ןָאדרָאג
 9621 .4 ּפַא רוק"דיי .(ןואג

 .ַאק א .יקסוװָאנַארג השעמ .סוילושזד ,דלָאג
 רעטלַא רעד ןיא תורצ עשידיא יד ןופ לעטיּפ

 ן96:9} .236--54 'ז 15 טשילַאיּב .קָאטסילַאיּב

 יבצ וצ} ימואל ףיטמ רעד .בַא ,גרעּבדלָאג

 .(יליּבי ןעגירהעי גיצעּביז סיקסנַאלסַאמ שריה

 דיא רעצלָאטש ַא ;4 ײװ קלָאפ ,16 יַאמ שז"ַאמ

 .(,גָאטסטרוּבעג ןעגירהעי:70 סלַאשרַאמ יאול וצָל
 ן9651- 6861 .14 צעד שז'ָאמ



 ַא עטכישעג םירוּפ יד זיא ,צ .ּב ,גרעּבדלַאג

 ּבָאקײשזד רָאסעּפָאױּפ ןעגעוו .טקַאפ רעשירָאטסיה
 יד ןיא רּתסא ףָא קוּב יד, ךוּב ס'רעדנעשָאה
 156521 .27 ּבעפ גָאט ."ירָאטסיה ףָא טײל

 ן96331 55 עז .רוטרַא ,ןַאמדלַאג

 רבק ןעשירפ ַא ףױא .ר"ד .םֹוחנ ,ןַאמדלָאג
 ַא ןופ ּפיט רעײנ ַא .ל"ז ינוחמש .ג .י ר"ד)

 ינוי קלָאפ ,0 ינוי גָאט .(ןעטנרעלעג ןעשידיא

3, 9634 

 ה"אומ היעשי ןּב בקעי ברה .ש ,ןַאמדלַאג
 .ַאר רעװקסָאמ ןטמירַאּב ןופ טײצרָאי ןט-1 םוצ}
 ן96559 ,5 קלָאפ"דײ ,11 טעּברַא'אע .4רעניּב

 -ורכז ) | רעוװאניוו .מ .מ | .רַאדייא ,ןָאדרַאג

 .24--21 יז 1 קנַאדעג רעיירפ .4 תונ
9651 

 סיוװ"דיי'ּביּב .בר רעטּפַא רעד .ברה .ןַאמטוג

 ןוא ןּבעל ןייזל רעוװיקלידס םירפא יּבר 97 6

 יז 105 ,206--204 */ 102 .4תורוּת ענייז

 ,50--28 יז 108 ,18--15 יז 104 ,225--395
 9088--96871 ,46--45 יז 107--6

 .בוט םש לעּב לארשי יּבר .ברה .י ,2 ,ןַאמטוג

 .9 רַאװ טש"ּברַא'די ,ןפַאש ןוא ןּבעל ןייז
9659 

 ?ליו .סוזעי ןוא ןדיי יד .ר"ד .רסיא ,גרוּבזנינ
 ,טײצ ןיז ןוא ימורה לאונמע 'ר ;14 נַאי גָאט -

 ן9641--96401 ,(תוּכוס) לּבטוי"נימ

 יד ןוא ןעטסירּבאקעד יד .לֹואש ,גרוּבזניג
 טרעדנוה טימ גרוּברעטעּפ ןיא ןעדיא יד} ןעדיא
 המחלמ יד ;114--110 יז 2 קוצ .(קירוצ רֹהָאי

 ייא ענעּבילּברַאפ יד} ןעדיא יד ןוא 1812 ןופ

 סור ןיא ןעעמרַא עשינָאעלָאּפַאנ יד ןופ ןעד

 ן9645--9642 .477--475 יז 8 .(רנַאל

 .10 טעּברַא"אצ .ןעױרפ-לּביּב ײװצ .ל ,ץנַאלג
9644 

 .ןלדּתש ןעטלַא'נַא ןופ תונורכז .פ .מ ,ץעג

 ;11927--ךשמה) .10 ,3 צעד ,19 װָאנ דֹוי

 ןטשרע םעד יַאלָאקינ ַאּב ןדיא טפלעה רענצעיט

 ּבעּפ מירפ ,("רעזנעגיר, ןטלַא ןַא ןגעוו תונורכזע

 ענליװ ןיא סעדנָאלּב דוד ןופ םד.תלילע ;39

 ,5 ץרעמ .4ײליּבוי ןקירעי 28 םוצ תונירכז}
: : 96451-- 19667, 

 ךיא תוחּפשמ עשידיא עטמירַאּב יצ .8 ,ץרעג

 ינוי מירפ ,(ןַײטשנעטכיל החּפשמ יד) דנַאלטעל

 ןיא דיא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,ןיּבוד יכדרמ 1

 "על שידיא ןופ עטכישעג לעטיּפַאק ַא}} ַאיװטַאל

 תונור כז ;29 ּפַא שז"ָאמ .(ַאיװטַאל ןיא ןעּב

 טרָאװ ,2 טקָא .הבישי רעקרדָאּבָאל ס ןופ

 410 טקָא שז"ָאמ ."ױלע רעקשיל; רעד 8

 30 צעד מירפ ,9 צעד  .רעװָאּבמַאט ךענעה

 רעטלַא רעד 112 צעד שז"ָאמ .ליּכשמ רעד ילּתפנ

 'ר 12 װָאנ מירפ .הבישי רעקדָאּבָאלס ןופ חיגשמ

 צעד .רעזלעט:הילדג ירוא 117 צעד .שורּפ רעד ינח

 ןואגה ברה .דנַאלטעל ןיא םילודג עשידיא- 4
 ןדלעה עשידיא ן|8 ּפַא ,ל"צז ,ָאיּפַאש השמ 'ר

 רעד עקשיומ .| .1009 רָאי ןיא רעפמעק ןוא

 לטעטש סָאד--עקװַאלסערק 111 טקָא ,רעכעלּב

 17 ,16: ץרעמ ,ןטנעלַאט עשידיא עסיורג ןופ

 ,20 בַאי .ןואג רעװָאשטַאגָאר רעד
 ן9660--9645

 ןופ ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב .דוד ,רעטַאשרעג
 ;99 טרָאװ .ל"צז החמש ריאמ 'ר ה"ּבכשר ןואגה

 410 בגַאי גָאט"ליװ .עדנעגעל קדצ-רג רעד וצ

 |9068--9661} .11 ּבעּפ .קדצ=רג ןינע םוצ

 טקָא מירֿפ | רעוװַאני ,8 .8 ןּברַאטשעג

 0 יי

 סָאד ,"ןדיל ענימ ןופ עטכישעג ידז
 ן9565) ,25 ץרעמ קלָאפ .םילײּב לדנעמ ןופ ךוּב

 *עט ןוא ןעּבעל ןייז--רעװַאניװ .מ .מ .ֹוװ ,,רג

 {9666) .1} טקָא טנײה"זירַאּפ .טייקגיט

 ןופ השעמ ַא "תופקה, .י .א ,יקסנעזדָארג

 ַא ןופ טלײצרעד}} עניארקוא ףיוא ןעמָארגָאּפ יד

 ן9667} .29 ,27 ,29 טּפעס רוק"װָא .4"ברוקמ,

 .רעשידיא רעסױרג רעד .ריפידַאלװ ,ןַאמסָארג
 גנוציז ַא ןעגעװ ןעטנעמוקָאד עמײהעג) שוריג
 -ניא ףיוא ןעקעד ןערָאטסינימ ענַײז טימ רַאצ ןופ

 1260 טּפעס גָאט .(ןעטקַאפ-המחלמ עטנַאסערעט

 ן9609- 9665 .20 טקָא .רעװַאניװ ,מ .מ

 ןוא עשיטסיזַאנמיג ענײמ .א ,.א ,גרעּבנעזורג

 סָאװ, ךוּב םנופ ;18 ּפַא מירפ .ןרָאי עשיטנעדוטס

 9671--9670 .21 ּפַא .ךח טקנײדעג סע

 ךעלזײרק עשיטסימעה-רחא .ןתנ ,טַאלּבנירג
 . .22 גױא ירפ .(תונורכז לטעלּב ַאל

96751} 
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 יתּבש ךיז טָאה סָאװרַאפ ,םייח ,גרעּבנירג

 ּכַא טַאלּבגָאט ,10 ּפַא לּפש'ָאל ?טדמשעג יבצ
4 9673 

 המלש 'ר ברה .הדוהי לאיתוקי ,דלַאװנירג
 {96741 .27 גױא רעריפ"דיי ,רעײרּב

 ןעדיא ױזַא יװ .ר"ד ,דלָאּפָאעל ,םַאטשנירג
 וצ ןעװעג שפנ רסומ ךיז ןעּבָאה דנַאלסור ןיא

 .ףערָאטסינימ עשירַאצ ענעזעװעג טױט ןופ ןעטער

 ןַא ףױא ןילרעּב ןיא טלהעצרעד ןעטקַאפ צעַײנ

 יד ;10 װָאנ לּבט"די .גנולמַאזרַאפ עכילטנעפע

 ןעמָארגָאּפ רעּניַארקוא יד רעּביא ןעלַאירעטַאמ

 .9 גױא .ןילרעּב ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו
 ן9676--96751

 רעדגיק ,יכדרמ ,סיצנַאד

 ,29 ץרעמ לּבט"דַײ .וניּבר

 השמ ןופ ןערהָאי
{9677} 

 ןעט:70 ןַײז וצ ,לַאשרַאמ יאול .ס ,לָאגניד

 צעד גָאט .ויורעטניא רעלעיצעּפס .גָאטסטרוּבעג
4 9675 

 ןיא דלֹוש עטקעריד סַארולטעּפ ,ג ,טנַאקסיד

 ױזַא יװ ןעגייצ סָאװ ןעטנעמוקָאד .ןעמָארגָאּפ יד
 וצ ןעעמרַא ענַײז ןעפורעג טָאה -ַאקטַאּצ, רעד
 סעקישטשמָארגַאּפ טנױלַאּב טָאה ןוא ןעדיא ןעטױט
 ן9:79) .24 טקָא לּבט"דַי ,טיײקשידלצה רעיײז רַאפ

 יד רַאפ עיסימָאק יכרַא ןַא .* ,רעלכַארה

 9650 .15 יגוי גָאט .ןעמָארגַאּפ רעניַארקוא

 . עירעס רעד ןופ) וָאסורוא טשריפ ,ד ,קורד

 יד 151 נַאי שז'ָאמ .("םלועה תומוא ידיסח,

 יד ;19 צעד .(װעינעשעק) טדָאטש צכילקילגנוא

 9658 .27 ינוי .םיּתשִלּכ

 ,ל"שרהמ ןופ גנורעייפ -טײצ-רהָאי עט:383 יד

 196541 .19 װָאנ לּבט"ּבול

 ,הליהק עשידיא רעניװ רָאי טרעדנוה .ז ,רעּבַאה

 ן9655| .16 ץרעמ קלָאפ

 רעדָא ,הלוצמ ןוי רפס .עטנ ןתנ ,רעװָאנַאה

 יד ןופ קינָארכ עשירָאטסיה .ףּפמוז ןעקאזָאק
 .באז ןופ טשידיארַאפ) יקצינלעמכ ןופ ןעטייצ

 טצ"דיי .(ידלָאטרעּב יקצַאל והילא יּבר ןּב ףלָאװ

 6561 .24 ץרעמ קלָאפ ,3 בַאי

 ןופ עטכישעג יד .ר"ד .ש ,יקצעדָארַאה

 גָאי גָאט ןעדיא .עטוג ןוא םזידי סח

 יךז ןעשיווצ םידיסח ןוא ןייּבר םַײּב םידיסח 0

 .םידיסח ענײז ןוא רעװַאלסַארּב ןמחנ יּבר ;0 ּבעפ

 ןעמוקעג זיא םש:לעּב רעטױט רעד ןעװ ;13 ּבעפ

 .ױּפ ,עסיל ןיא םידיסח יד ;20 ּבעּכ .ץייּבר םוצ

 ןעמוקעגפױא ןענײז ײז יװ .עיצילַאג ןוא ןעל

 לעּב לארשי 'ר ;27 ּבעפ .טלעקיװטנַא ךיז ןוא

 ןעגעװ סעדנעגעל יד ןוא ןעּבעל סָאד .בוט םש
 ףבַאװ יד ;60 ץרעמ .םזידיסח ןופ רעדנירג םעד

 ץרעמ .בוט םש לעּב לארשי 'ר ןופ ןעגנורעד

 ױזַא ןעװעג זיא בוט םש לעּב רעד סָאװרַאפ 3

 -סקלָאפ רע'תמא ןַא ןעװעג זיא רע .טּבעילַאּב

 רע טגעלפ קרעמ ןוא ןעדירַאי יד ףיוא-- .שנעמ

 רעד {20 ץרעמ .ײז וצ ןעדיײר ןוא ןעדיא ןעכוז

 ;27 ץרעמ .םידימלּת ענײז ןוא בוט םש לעב

 ּפַא .לארשי-ץרא ןַײק עזַײר ס'בוט םש לעּב םעד

 םַײּבר עשידיסח יד) עיטסַאניד רערוגידַאס יד 3

 םש לעּב ןכָאנ עלָאר ַא טליּפשעג ןעּבָאה עכלעוװ

 ,17 ּפא .רענישזיר עצ'לארשי 'ר ;10 ּפַא .(בוט

 ;18 ,8 ,1 יַאמ .רעדניק סרענישזיר םעד 4

 ןוא ןעּבעל ןײז .רעװעשטידרעּב קחצי יול יּבר

 רעד ן9 טקַא מירפ ,11 טּפעס .טַײקכילנעזרעּפ

 .וגידַאס רעד ןופ "רעטוג,; רעטמירַאּב ַא .ךאלמ

 רואינש 'ה 128 טּפעס גָאט .עיטסַאניד רער

 רעשטיװַאּביל רעד ןופ *יּבר רעטלַא , רעד .ןמלז

 עיטסַאניד רעשטיװַאּברל יד ;2 טקָא .עיטסַאניד

 םחנמ 'ר .רעּב בוד 'ר .ןמלז רואינש 'ר ךָאנ

 עדנעגצל יד ןוא פיהרש ּביל 'ר ;16 טקָא .לדנעמ

 יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רע .םהיא ןעגעװ
 סה רעד ןיא ןעטײקכילנעורעּפ עטסכילרעדגואוו

 ַא .עדײז רעלַאּפש רעד ;29 טקָא .טלעװ רעשיד
 יד 130 טְקָא .ןעדיא עטוג עשידיסח ןופ ּפיט
 ןערָאװעג זיא עכלעוװ ,יורפ ַא--"דיומ רערימדול ,

 .ֵנַײַא רהיא ןוא *דױמ רערימדול , יד .,יּבר ַא

 ערהיא ןוא הרוּת רהיא--.םידיסח יד ףױא סולפ

 ַא ."רוחּב רעװעיַאלָאקימ, רעד ;6 װָאנ .םיתפומ

 .טלעװ רעשידיסח רעד ןיא ּפיט רעגידריווקרעמ

 ;ן28 צעד מירפ ;10 צעד לּבפ"נ ,12 ּוָאנ
 ן9705--96571 2 7--ךשמהו

 ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד .ּבַא .ח ,ץיוורוה

 יני לּבט"דיי .בושי ןּופ גנַאפנָא רעד .דנַאלניפ

 7091 .2 ילוי ,30 ,8

 .ליש עכילריטַאנ ערַאּברעדנואװ ,.םייח ,ץיוורוה

 שז'ָאמ .(תונורכז ס'האזמ רעניּבַאר וצ}} גנורעד

 {97191 .14 ּפַא

 ןיא םירױטקָאד -- ןדי יד ,ר"ד ,ה ,רעיגיה

 4 4 כ



 =וי מיהפ ,22--40 '/ 4 זעג"פ .} .רעטלַאלטימ

 9711 ,99 יל

 ימיּב) עטכישעג עשידיא לטיּפַאק ַא .א ,רעשימייה

 ן97121 .10 ץרעמ ןּבעל"נילָאװ .(ַארוילטעּפ

 .ַאלס יד ןעשיװצ הקולחמ עשירַאטסיה יד
 .(לַאירעטַאמ-װיכרַא } םיסיפדמ רענליוו ןוא רעטיווי

 א ,20 טקָא דול

 ןגעװ) .תוירחא לעסיּב ַא .ןעקנופ .י ,שריה
 =עלּב-הרוסמ {ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה ןטיהפיוא

 יה .1 רעש

 מָאמ .סלעזײמ רעב:בוד ברה .ש ,ןרָאהשריה

 -יּבַאר רעשידוי רעטשרע רעד ן9 ּבעפ ,29 גַאי

 רעגירערט ןַײז ןוא אשראוו ןיא רַאנימעס-רענ

 .(1826--1996 טַײצרהָאי ןעטסרעדנוה םוצ }} ףוס

 םיַיּב גנוגידנעטשרַאפ עשידוי:שילױּפ יד ;24 צעד

 ן99 גַאי ,1865 רהָאי ןופ דנַאטשפיוא רַאונַאי

 יד ןיא דוי רעסױרג רעד} ןרעטש כקעי םהרבא

 {9715-9715| .2 ּפַא .{ןצישַאטס ןופ ןעטייצ

 ,11 טקָא מירפ .רעװַאנװ .מ .מ .י ,ןַאמלעה
 {97191 .15 טקָא לּבט"ּבול

 9701 : .6 ּפַא גָאט .הליהק רעשידיא רענעיװ רעד ןופ םואעליּבוי רעגירהָאי-טרעדנוה רעד .מ ,שינעה

 !יּבַאה'ד ןַאשרַאמ, רעשידײ רעד .ג ,ןַאמרעה

 ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ רעדליּב) 1622 רָאי ןיא

 ן9751) ,26 ּבעפ לּב"זירַאּפ .(ךיײרקנַארפ ןקילָאמַא

 רעװָאליהָאמ לאומש 'ר .ש .א ,גרעּבשרעה
 .(עדער ןַײז ןוא תולדּתשה ןייז) ןדלישטָאר ייּב

 9731 ,50 ילוי ןּבעל"נ

 81 9455 ץז .הֹוח ,ַאקסװַאשרַאװ

 .סילייּב רעד ןערָאװעג ןעפַאשעּב ןיא ױוַא יװ
 -רעפ ןענייז סָאװ ,ןעלַאירעטַאמ טיולל ?סעצָארּפ

 ןיא *יכרַא ןעטױר, ןיא ןערָאװעג טכילטנפע

 9741 ,29 ץרעמ מָאמ .עװקסָאמ

 תחמש) הרוּת תחמש וצ .ברה .י ,גרעּבנייוו -

 לּבװ"דיי .(ל"ז רעטנַאלַאס לארשי 'ר ײּב הרוּת
 9721 .9 ןידנעּב

 לַאשרַאמ סיאול ,םהרבא ךורּב ,ּבורנייוװ

 צעד טלעװ"ד" ,(גָאטסטרוּבעג ןעט:70 ןַײז וצ)
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 ןיא לוּבלּב טולּב ַא .ר"ד .סקַאמ ,ךיירנייוו
 חרָאּפ .(1601) קירוצ רהָאי 259 טימ ענליװ

 .ילרעדױש ַא רַאפ סָאװ טימ ,לױרג ַא 121 ּבעפ

 עגידלושמוא ןעגיניײפ לָאמַא טגעלפ'מ םױנע עכ

 ןעגעװ ;0 ינוי ןעיצױיװקניא רעד ןגעװ} !ןעדיא
 ן9729--97971 .24 גָאי ."קדצ:-ג,

 ןעטלַא ןופ סנעטָאש יד ןעשיװצ .ןייטשנייוו

 רענעטלָאשרַאפ רעד) םלוע תיּב רעוװאקארק

 רעד ןופ והטפיוא רעד--.לוש ס'אמר םעד--.רבק
 .דמל רעד יכדרמ--.אשידק הרבח רעוואקארק
 1 .18 טקָא מָאמ .(קינװָאװ

 .לָאּפ} דלעה רענעסעגרַאפ ַא .י ,ןייטשנייװ

 ןופ גרעּבנירג שטיװָאנַאװיא יעגרעס קינװָאק
 יי .12 טּפעס טצ'דַײ .(סעדָא

 ,18 גָאי רוק"װָא .(עדנעל ןואג רענליוו רעד
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 קחצי ןד .שמשה תחֹּת שדח ןיא .ש ,רעטניוו

 *רַאנָאמ ןופ רענגעק רענעסיּברַאפ ַא--לנּברּבא

 ןעד51 .12 װָאנ גָאט'ליװ .םזיכ

 ַאל ןרַאגנוא ןיא "םזיטילעַארזיא, .א ,רעניוו

 -עק .{ןרַאגנוא ןופ עירָאטסיה עשידיא לעטיּפַאק

 יו .14 וָאנ דָא"דענ

 ןָארַאּב ןופ ערעירַאק ןוא ןּבעל סָאד .ז ,ן--וו
 ן9755} .9 ץרעמ קלָאּפ .גרוּבזניג לזוי ףסוי 'ר

 עדנעגעל רעד וצ| ,?סעקשַאיז יד ןעגעוו

 9756 ,16 ּבעּפ וװרָאפ ן"קדצ רג, ןגעוו

 עדַאנַאק ןיא ןעדיא ןופ עטכישעג ,ג .3 ,קַאז

 רעטצעל רעד ןזיּב ןעגנַאפנָא עטסהירפ יד ןופ

 ,24 ,4 ּבצפ ,27 ,20 נַאי דָא"דענעק .טײצ
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 ,עניארקוא ןיא םירוּבג עשידיא .בקעי ,סילרַאז
 .הפוקת רערעטסניפ רעד ןיא לטעלּב עקיטכיל ַא

 1 .9 ץרעמ קלָאפ

 ןשיווטיל ןיימ ןןופ .ריד .ב' ;ויז

 לוש ןיא ;0 ּבעפ מירפ ,םייּבר צנַײמ .ל טצ ט ש
 11 ּפַא .הבישי רעזלעט יד ;24 ּבעפ .ןירַא

 רעד ;20 ּפַא ,םירוחּב הבישי יד ןופ ןּבעל סָאד
 ן9743--9789| 49 יגוי וויזירפ

 ןיא ןעמיקעגרָאפ זיא סָאװ .א ,ןייטשרעּבליז
 תעּב| .קשמד טדָאטש רעד ןופ לַאטרַאװק ןעשידיא

 ןטַאדלָאס עשדױצנַארּפ יד ןשיװצ טכַאלש רעד



 ן944 .24 גַאי גָאט |קידרומ עשיניױורג ןוא

 .ל"צז לעזײמ םײח 'ילא ברה ןעגעװ תונורכז

 ןטקידנצרַאפ טינ} .14 טּפעס--10 ץרעמ לּבפיַנ
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 לואש טימ השצמ יד .ברה ,היעשי ,קינטָאלז
 ןיא *ךלמ ןֹוא רש. ןעװעג זיא רעכלעװ ,להַאװ

 {97461 ,22--16 'ז 4 פָאה"וא ,ןלױּפ

 ןופ ןיגינעק ןופ ךוזעּב רעד .ג ,ץיוָאקילעז
 לּבט"די .םילשורי ןיא ךלמה המלש  ײּב אבש

 .טרעהעג ןוא ןעהעזעג טָאה השמ סָאװ ;29 טקָא

 יינ ןיא ָאטעג עשידיא יד ;(חסּפ) לּבטוי"נימ

 .דײס טסיא ןּופ ײליּבוי ןקירָאי 200 םוצ ,קרָאי

 .ןּב עסילא ןופ שינעטער רעד ;12 צעד מירפ

 .ַאפנײא ןוא הלּבק ,שרדמ ,דומלּת טױל} היובא

 {9790-974) .,27 גױא לּבט"די .(טשּפ ןעכ

 "ןופ ןעקלעװ ןוא ןעהילּב סָאד .צ .ש ,רעצעז

 גַאי שז"ָאמ .ןעינַאּפש ןיא הלּבק רעשידיא רעד

 ךשמה) .םש לעּב ןופ טנעמָאמ תולגתה רעד 2

 טקורדעג ,ט"'שעּב ןגעװ ןעלקיטרַא עירעס ַא ןופ

 דלַאװ ןיא ;1 נַאי11922 "לַאנרושז ןעגרָאמ,

 רעשידיא רעד סלַא טנױרקעג םש-לעּב רעד טרעװ

 תולגתה רעד ןעגעװ עדנעגעל יד ;3 נַאי .גיהנמ

 יםש לעּב ןופ תיעימק יד ;12 נַאי .סש-לעּב ןופ

 דלַאּב םש לעּב ןופ טײקגיטעהט יד ;9 ץרעמ

 --םש לעּב רעד ;12 ץרעמ ,תולגתה ןיז ךָאנ

 ץרעמ .ןעפױה עשיצירּפ עלעיפ ןופ רָאטקָאד רעד

 אטיל ןיא ךױא טרעװ םש לעּב ןעמָאנ רעד ;3

 ךי יב טזָאל םש לעּב רעד ;2 ּפַא .טנַאקַאּב

 םש לעּב רעד ;9 ּפַא .ןעגיטכענ טינ דלעג ןײק

 ּבוט םש לעּב רעד ;16 ּפַא .תודיתע עדי ַא

 .לעּב םעד ;23 ּפַא .שזוּבישזעמ ןיא ךיז טצעזַאּב

 הנומש ס'מש לעּב םעד ;30 ּפַא ,הלפּת ס'םש

 ךרוד סש לעּב ןוכ הדובע יד {7 יַאמ .הרשע

 הביבס רעד ןיא םש לעּב רעד }21 יַאמ .הליבט

 ךרוד ןעגעװ יד ;30 יַאמ .םידימלּת ענייז ןופ

 .רע םידימלּת ענײז טָאה םש לעּב רעד עכלעװ

 לּפלפמ ךיז יא סש לעַּב רעד ;4 ינוי .ןיּברָאװ

 תונװּכ יד ןעגעװ י"ראה םעד טימ לַעמיה ןיא

 .יצעּב יד ;18 ינוי .ןעסע םיּב םידי תליטנ ןּומ

 429 ינוי .םידימלּת ענײז וצ סש לעּב ןופ ןעגנוה

 רעד ױזַא יװ 9 ילוי .רודיס ס'מש לעּב םעד

 .ןערָאװעג דימלּת ס'מש לעּב םעד זיא -תוילוא,

 *תמא לש ריגמ, ַא טיג םש לעּב רעד ;16 ילי

 ַא טכוז םש לעּב רעד 23 ילֹוי ."תודלוּת, םעד

 יד ;30 ילוי .םידימלּת ענייז ןעשיווצ ומוקמ אלממ

 טקָא .ארוּבה תדובע ןיא בוט םש לעּב ןופ הטיש

 רעד ןופ תולג רעד ןוא ףוג ןופ תולג רעד 9

 םס:לעּב םוצ טפַאשרענגעג יד 126 װָאנ .המשנ
 ןופ דוס רעד ;9 צעד .דנעגעג רענעגייא ןײז ןיא

 צעד .םילשמ ס'םש לעב םעד ן10 צעד ילוגלג

 .יװצ טײּברַא יד טלײהטרעפ םש-לעּב רעד 7

 תוציפק, יד 424 צעד .םידימלּת ענײז ןעש

 לעּב לארשי 'ר--;31 צעד .םש לעּב ןופ "ךרדה

 .(טרוּבעג ןַײז ןעגעװ סעדנעגעל ײװצ} םש

 חישמ יד ןוא ת"ת תורזג יד ;(חספ) לבטוי"נימ

 ימכח עסױרג יד ;12 ּבעפ שז"ָאמ .ןעגנונפָאה

 לש תושרד, יד 20 נַאי .ןעלױּפ ןיא הלּבקה

 יד ןופ עטכישעג רעשידיא רעד ןעגעװ .,"יפוד

 .כיוו יד ;14 ץרעמ .רעשרָאפ עכילטסירק

 -ידיא רעד ןיא ןערוגיפ צטסגיט

 רעד ןוא םיעבשה תקּתעה .עט כיש עג רצ ש

 .ניא רעטרעדנעעג ;10 נַאי .רגה סליקע םוגרּת

 עטוג יד ;7 ּבעפ .םרָאפ רעדמערפ ךרוד טלַאה

 -יא הֹרוּת רעשיכירג רעטשרע רעד ןופ גנוקריוו

 יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןעװ---;21 ּבעפ .גנוצעזרעּב

 רעד ;6 ינוי .(רהוז ןופ} ןערָאװעג קלּתסנ זיא

 טְקָא .גנוגעװעב עשידיא עװיטױָאּפ סלַא םזידיסח

 "יא ןיא ןָאיסימ ןַײז ןוא קידצ ןופ חֹּכ רעד 5
 רעד ןיא חישמה ךלמ רעד ;2 װָאנ .ןעּבעל ןעשיד

 ןּתמ ;29 ילוי .יאחוי ןּב ןועמָש יּבר ןופ הבישי

 .(?תורּבדה תרשע , שרדמ ןופ} שרדמ ןיא הרוּת

 םעד טױל טײּברַאַאּב} קחצי תדיקע ;ן18 יַאמ

 1 ,15 טּפעס .("עשוו, שרדמ

 -ידיא ןופ עטסכישע ג יד .לוו :יקסניטַאּבַאשז

 שז"ָאמ .(תונורכז עכילנעזרעפ} ,ןָאיגעל ןעש

 ,0 ,3 צעד ,29 ,26 ,5 װָאנ טנײה ,15 טקָא

 {1927--ךשמה} .31 ,24 ,19 ,17 ,13 ,0
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 .מ .מ ןופ תונורכז ,ר"ד .םייח ,יקסוװַאלטישז

 גנוּבעגצעזעג עשידומלּת ;2} ּװָאנ גָאט ,רעװַאניװ

 *"נימ .םינואג יד ;גנוגלָאפרַאפ ןעדיא יד ןוא

 ן9795--97941 .(חסּפ) לּבטוי

 געט ערעװש יד ןיא :יקצואווער .א ." ,ןיקייח

 =נימ ןשידיא ַא ןוכ תונורכז ,עניַארקוא ףױא

 ן5796) .197--196 יז 3 ךוּב"וא .רעטס

 .תונווכז סיקסגַאילסַאמ (} :שיט רעכיּב ןוּכ ,ןנח

 רעװָאדולּבַאז (2 .יז 371 קרָאיײוינ ,לבּבורז גָאלרַאפ

 6 296 כ



 ,קרָאי-וינ קַאילּפערק בקעי ןופ טריגַאדער סקגפ

 גַאלרַאפ ,קַאילּפערק בקעי ןופ טעשזדנָאלּברַאפ (3

 ן97971 .8 גַאי ןּבעל"נ .קרַאי-וינ "תונּתמ ,.

 בקעי 'ר ןואגה ברה .ריאמ םהרבא ,ןיצס

 רעגיר .וװעג ןופ טײצרָאי ןט.42 םוצ}} והילא

 571 ,19 גױא מירפ .(בר

 הביבס רעשידיא רעד ןיא רעּבָאטקָא .ל ,ימלַאט
 1979 ,47--45 'ז 9 רעמַאה

 ןופ טױט ןוא ןעּבעל סָאד .א ,יקסנישטראט

 רעשידיא רעלַאינעג רעד .רעמלהנעּכָא סיז ףעזוי

 :יטרעמ ַא טימ טגידנעעג טָאה סָאװ רעטסינימ

 ןעלַאירעטַאמ עײנ ןופ דנורג ןפיוא} טױט רער

 טנײה"זירַאּפ ,17 ,10 צעד טנײה .{(ןעטקַא ןוא

 {95001 ,22 צצד

 עקמוחנ 'ר .ןדיא עסױרג עקילָאמַא ,ּב .ןיּביוט

 יד -- םַאדרעטסמַא ;12 ץרעמ מירפ ,רענדָארַאה

 גידנעטש ךי ןעּבָאה ןעדיא רעכלעװ טימ טָאטש

 רעטמהירעּב רעד ;19 ּפַא װרָאפ .טריסערעטניא

 טָאה סָאװ (ל'רהמ) ּבײל הדוהי 'ר בר רעגַארּפ

 ;91 יַאמ מירפ ,2 יַאמ .םלוג םעד =ןעפַאשַאּב,

 עטכישעג יד ;21 ּבעפ ורָאּפ .עטיל ןיא--קסירּב

 .עשרַאװ ןופ עטכישעג יד ;14 ּבעּפ .ענָארג ןוכ

 ןעגידריװקרעמ םעד ןופ עטכישעג יד }7 ץרעמ

 זיא רעכלעװ ,יכלומ המלש ןַאמנעגנֹוי ןעשידיא

 ןערָאװעג ןעמונצגפיוא סעדניײמעג עשידיא יד ןיא

 "רעה {20 גױא .ן'חישמ ןופ רעגָאזנָא ןַא סלַא

 יַּבר יב "רַאנ ףױה ַא, ,רעילַאּפָארטסָא עלעש

 ןשיװצ המחלמ יד ;10 נַאי .רעשזיּבשזעמ ליךורּב

 גַאי רוק"וװַא .ןעיײרעקורד רענליװ ןוא רעטיװַאלס

 ;4--9 יז 7 ,9--9 יז 6 ךָאװ'נילָאװ ,24 ,20 .

 -"װָא ,7 ּבעפ ורָאפ .אטילד םילשורי--אנליוו

 טַאלּבגָאט ,2 ץראמ גָאט"ליױו ,4 ,1 ץרעמ רוק

 ןיא רוַאלסיטסמַא ןיצ לוּבלּב ןעגעװ ;6 ץרעמ

 רענַאיצילַאג ןעגעװ ;17 גַאי װרָאפ .1844 רהָאי

 דעו, רעד {24 נַאי .גנומַאטשּפָא רעיײז ןוא ןעדיא

 ױצ רהָאי 200 טימ ןילּבול ןיא "תוצרא עּברַא

 סָאװ לעדיא ַא ;27 ּבעפ טַאלּבגָאט ,91 נַאי .קיר

 דוד ןגעװ} .זָאנ ןרַאפ טסּכַאּפ םעד טרהיפעג טָאה

 עקירעמַא ןיא ןעדיא ן22 גױא ורָאּפ |ינבוארה

 יד סָאװ) ןעמוקעג ןענײז רעדנעלגנע רעדײא

 .ַאּפש יד ןיא ןעטילעגרעּביא ןעּבַאה ןעדיא עטשרע

 118 גױא .(סעינָאלָאק עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינ

 =טעָאּפ ַא טימ יּבר רעד ,רעװַאלסַארּב ןמחנ *

 ;15 יַאמ מירפ ,232 ּפַא וורָאפ ,ןענופעג -!

 {13 ּבעּפ טַאלבגָאט ,9 ,) ּבעפ מירפ .המשנ רעש

 ףױ טָאה ַאטצהג עשידיא עטסטלע יד ואוו ,גָארּפ

 שָארק
 ,28 ּבעפ װרָאּכ .סוחי רענעגנַאגרַאפ רהיא --יוק

 סָאװ בר רעד --ןושרג ונּבר ;27 ץרעמ טַאלּבגָאט

 טימ יװ רעמ ןעּבָאה וצ הנותח ןעטַאּברַאפ טָאה

 יד ;24 ינוי מירפ ,0 יַאמ װרָאפ .יורפ ןיא
 עכילרעדױוש יד ןוא עיצייװקניא עשינַאּפש

 =רוקיּפַא ןעגיניײּפ טגעלפ ײ עכלעװ טימ ,םירוסי

 יד ױזַא יװ ;1 ילוי מירפ ,23 יַאמ װרָאפ .םיס

 װרָאפ .ןערָאװעג טעדנירגעג זיא עיצידיווקניא

 עיצױיװקניא יד יװ }6 גױא מירפ ,00 יַאמ

 ײז טגעלפ יז יװ ןוא םיסרוקיּפַא ןעּכַאכ טגעלפ

 ןענַײז טדעטש רעינַאּפש ;15 ינוי װרָאפ ,ן'טּפשמ

 ;20 ינוי .ןעדיא עט'דמש'עג טימ לופ ןעװעג
 רעד ןופ רעדנירג רעד ,ָאדַאמעװקרָאט סַאמָאט

 רעטסגיטולּב רעד ןוא עיציזיװקניא רעשינַאּפש

 -ורג ןעכַאמ טגצלפ'מ }27 ינוי .ןעדיא ןוּכ דנייפ

 =רעטײש יד ףױא ןענערּברַאפ םייּב ןעדַארַאּפ עס

 ןעדיא 20000 ;4 ילוי .ןעינַאּפש ןיא סנעפיוה

 עשינַאּפש ןופ עקטסַאּפ רעד ןיא ןירא ןעלַאפ

 יַאּב ;| גױא גָאט"ליה 11 ילוי .ןערָאטױיװקניא

 סױרַא זיא רע ןוא לעגניא ןעכילטסירק ַא ןעּבָארג

 יד ןעכלעװ ןופ לוּבלּב ַא) סוזעי יװ רבק ןופ

 טײצ רעד ןיא ןעטילעג ךילקערש ןעּבָאה ןעדיא

 ילוי װרָאפ .(עיצייװקניא רעשינַאּפש רעד ןופ

 ײו ןעטײהלעצנײא ;16 ,15 גױא גָאט"ליװ ,9

 ,עינַאּפש ןופ ןעדיא יד ןעּבירטעגסױרַא טָאה'מ
 "הענ ןעקרעט ;20 גױא גָאט"ליװ ,1 גױא וורָאפ

 ןעדיא עשינַאּפש צנעּבירטעגסױרַא יד ףױא ןעמ

 -יונעג ךיז טָאה ײקרעט לײװ ,ס'מערָא ענעפָא טימ
 ינימעג עשידיא .,תוכאלמ-לעּב עטוג ןיא טגיט

 ,3 גױא ּװרָאפ .ײקרעט ןיא ףױא ןעהילּב סעד
 ן2529--9501) .26 גיוא גָאט "ליװ

 ןוא עדנעגעל} זדָאל טלַא .ףסוי ;ַאקרֹוט
 ,26 ,19 ,12 ,2 װָאנ ,29 טקָא לּבט"ָאל .(רהָאװ

 1531 .17 ,10 ,2 צעד

 : ברה ןגצווו .רצמַאזנײא רעד ,8 ) ,שרוכט

 ן955:) .2 לּבװ'צָאלװ ןיקסלּבוק ל"ירהמ ןואגה

1 

 יא ןופ רהָאי טרעדנוה .א .מ ,טַאלּבנענעט
 דָא"דענעק .ךײרטסע ןיא עיצַאּכיצנַאמע רעשיד
 2341 .9 ּפֵא

 *9455 צז ,רּתסא ,םיוּבנעגעט

+ 287 2 



 ,סקַאוװירש

 ןיא ךוזעּב ַא) רצוא

 ,17 טּפעס טנַײה .,(םילשורי

 רעשידיא רעדנעהעטשטנע'נַא 7

 ןיא םואעזומ-לַאנָאיצַאנ
9541 

 טױט םוצ} רעטצעל רעד ,ףסוי ,װַאכינרעשט

 רעיײרפ .(רעװַאני שטיװעיעסיאָאמ םִיסקַאמ ןופ

 .29 טקָא גָאפ"ליװ ,26--24 יז 1 קנַאדעג
9581 

 .דנַאלטצל ןיא ןדיא עטשרע יד .ר"ד .י ,עפַאי

 :ףוק ןוא רעדנעלפיל ןגעװ סעטַאד עשירָאטסיה

 מירפ .ה .י ןט.17 ןוא ןט.16 ןיא ןדיא רעדנעל
 {9586) ,26 ,23 ,19 ,12 טְקָא ,22 ילװי

 .י ,ש ,ןַאקצַאי

 .24 גיֹוא טניײה

 ="ירַאּכ .ל"ז החמש ריאמ 'ּר

9571 

 רעטשרע רעד  רעדנַאסקעלַא .ש ,ןָאסּבָאקַאי

 .20 ץרעמ מָאמ/דָארג ,דיי רעגרוּברעטעּפ ַא ןוא
9531 

 רָאי 700 עקירעמַא ןיא הכולמ עשידיי ַא
 ןעגנוּבָארגסױא עקידריװקרעמ .,ןסוּבמָאלָאק רַאפ

 .2 גַאי לּבּפ"נ ,4 נַאי גָאט"ליװ .ענָאזירַא ןיא
5539 

 ."ליו .1563 ןופ דנַאטשּפױא ןשילױּפ ןיא ןדיי

 {95401 ,26 בַאי גָאט

 :בַאקעד רעשיסור רעד תעּב עגַארפ-ןעדוי יד
 ןעטסטרעדנוה םעד ּבעילוצ} עיצולָאװער-ןעטסיר

 ן95411 ,11 נַאי מַָאמ .4גָאטרהָאי

 ץבעי באז 'ר ןופ רעטקַארַאכ םוצ .דוד ,ןילעי

 9541 .7 ּבעפ טנײה .ל"ז

 .ירָאי-טנזױט ַא ףױא םוטנדי סָאד ,רבח ,ןהּכ

 .(עטכישצג עשידיי לטעלּב ַאל גנולעטשסיוא רעק

 ן9543) .63 טרָאװ

 -ָאד עײנ} "װיכרַא רעטױר, רעד ,יבצ ,ןהּכ

 יד טפדורעג טָאה רַאצ רעד ױזַא יװ ,ןעטנעמוק

 ן9544} .30 ינוי לּבט"דיי .(ןעדיא

 עימָאנָאטױא עשידיא עטלַא יד ,ןֹויצ ןּב ,ץיּכ

 טינ זיא רעכלעװ ?"אטיל תנידמ סקנּפ, רעדל

 סװָאנּבוד ןעמש רעטנוא ןילרעּב ןיא סױרַא גנַאל

 27 ץרַעמ שז"ָאמ .(תונקּת יד ןוא ,עיצקַאדער

 סקנּפ םעד ךָאנ} עימָאנָאטױא עשידיא עטלַא יד

 עשיסור עקילָאמַא 187 טרָאװ ,11 ּפַא ,(אטיל

 טקָא מירפ .עגַארפ-ןדיא יד ןּוא רעריפ עשיטילָאּפ

 ,28 ילוי מירפ| םוחּת , רעשירַאצ רעד ןוא ןדיא רענַאקירעמַא 9

 רעטנצָאנ רעד ןופ עטכישעג לטעלּב ַא} "בשומה
 ףוצרּפ רעתמא רעד 5 טקָא .(טײהנעגנַאגרַאפ
 לעדיא רעד צנונּב ןעטײװצ םעד יַאלָאקינ ןופ
 ."ַאמ .ןעלַאירעטַאמ וויכרַא עײנ יד ךָאנ .עגַארפ
 .ידיא רעד רַאפ ןעלאירעטַאמ-װיכרַא 30 יַאמ שז
 לטעלּבַא 5 5לול ,דנַאלסור ןיא עטכישצג רעש
 גרוּבצניג דוד ןָארַאּב ןגעװ תונורכז עכעלנעזרעּפ
 טגײה ,15 ץרעמ קלָאפ .(טײצרָאי ןט.18 םוצָק
 םפד רעדגַאסקעלַא וצ גרוּבצניג ןָארַאּב ן9 ץרעמ
 ַא זיא סָאװ םודנַארַאמעמ רענענופעג ַא) ןעטירד
 ןיא עטכישעג רעשידיא וצ גָארטײּב רעגיטכיוו
 סָאװ ,ןֿפדיא ירד 15 ינוי שז'ָאמ ,(דנַאלסור
 ןוא דֹובּכ שידיא רַאפ ןעװעג םקונ ךי ןעּבָאה
 ףיוא דרָאּבצרַאװש ןופ טַאטנעטַא םעד וצ) טולּב
 ;20 ינוי שז'ַאמ ,11 ינוי טנײה .(ןערוילטעּפ
 .ײנ םעד ןיא ןעלַאירעטַאמ עשירָאטסיה עגיטכיוו
 גױא .עיסימָאק סגנושרָאפסױא רעד ןופ דנַאּב םע
 רעטשרע רעד ןיא רעװַאניװ ;9 וװָאנ טנייה ,9

 :לָאמ םיסקַאמ ;11 טקָא מירפ .עמוד רעשיסור

 .ַאפע ןַא ןעּברָאטשעגּפָא) רעװַאניױװ שטיווציעס

 .יװ ;29 ,22 טְקָא מירפ ,17 טקָא טנײה .עכ
 טנייה .("רבע ןעטנעהָאנ ןופ ,) ךוּב טצעל ס'רעװַאנ
 יור 4 יד ןיא ןטַאטוּפעד עשידיא יד 119 װָאנ
 ײליּבװי ןקירעי קיצנַאװצ םעד וצ .סעמוד עשיס
 לטעלּב ַא7 עמוד רעשיסור רעטשרע רעד ןופ

 ילוי מירפ .(תונורכז עכעלנעזרעּפ ןוא עטכישעג

 .עלּב ַא .םוטנעדיא רענַאקירעמַא ןופ חֹּכ רעד 32

 .נעגנַאגרַאפ רעטנעהָאנ רעד ןופ עטכישעג לעט

 .עדטנַא עלענָאיצַאסנעס 129 טּפעס טנײה .טײה

 ןיא טציא טױל ,סעצָארּפ:סילײּב םניא ןעגנוק

 ץרעמ קלָאפ ,ןלַאירעטַאמ עטשרַאפעגסױא דנַאלסור

 רַאפ לַאירעטַאמ .תונורכז ס'גרעּבנענורג ןופ 9
 .טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןופ עטכישעג רעד
 םואעליּבוי רעטסגיצנַאװצ רעד ;4 גַאי טצ"די
 רעד ןיא טירטסױרַא ןעשידיא ןעטשרע םעד ןופ

 .טנַא עניײלק ;10 יַאמ שז"ָאמ .קיטילַאּפ רעשיסור
 .יא עגונּב ןעלַאירעטַאמ:יכרַא יד ןופ ןעגנוקעד
 ,17טּפעס טצ"ד .דנַאלסור ןיא עטכישעג רעשיד
 ן9308--9542| ,29 טּפצס טנַײה

 {55041 .1011 עז --

 .1926 רָאי םוצ עגַאל עשידיא יד .2 ,ץּכ

 {9565 .02---29 'ז מלַא"יירפ

 ,םילשור? ןיא רעמיאַארַאק רעטצעל רעד .א ,ימרּכ
 ןיי}
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 טױט סרעװַאגיװ וצ ,ר"ד .המלש ,יקצישזנַארַאב

 671 ,20 ,18 טקָא מירפ ,4.תונורכזק

 סערולטעּפ ןופ טײצ רעד ןיא .ריאמ ,יַאמַארכ

 טּפעס עסערּפ .ןעמָארגָאּפ רעקנַאשטסעּפ .גנונעדרָא

7, 28, 51 

 .יטילַאּפ סלַא רעװַאניװ .ּפָארּפ .מ ,ןַאסרעזַאל
 .14 ,15 טקָא מירפ .(תונורכז} רעוט רעש

691 

 .ןואג רעגליװ םעד ןעגעװ .לאֹּומש ,ןַאדנַאל
 9570 .4 טקָא רוק"דיי

 ןיא רעװַאניװ ,מ .מ .וו ,ידלָאטרעּב --יקצַאל
 .עניַארקוא ןּברוח ;11 טקָא מירפ .עניַארקוא

 טרָאּבצרַאװש ;31 יַאמ קלָאפ .טעטש-הטיחש .{}

 .0 ינוי קלָאפ .ןלַאירעטַאמ:םָארגָאּפ יד ןוא
 ן9578--95711

 ןּוא ןואג רעד .ץַאש ק"דבא .םייה השמ ,איול
 ם"רהומ ןואגה ןופ טײצרהַאי ןעט-1 םוצל דיסח

 .25 טּפעס דוִי .4.... ץטיװילַאמ ק"דבא ךירא
741 

 יב .54 צז .ר"ד .א ,מ ,עירול

 טַײצרהָאי 20 םוצ} רּכזי ַא ןהָא .א ,ט--ל
 {9576| .94 לּבװ"דעש ,4םָארגָאּפ רעצעלדעש ןופ

 ןוא ןעגנוליצרעד עשירָאטסיה .ח ,יקסנול
 .רַאפ חפ טלמַאזעג ."םירוּפ , ןעמָאנ ןרעטנוא םיסנ

 ;78 טרָאװ .ץניוו םירוּפ ,(ךשמה) ןלעװק ענעדַײש

 ן9575--957ז| ,63 .רבע ןטנָאנ ןופ םילודג עשידיי

 עטנַאסערעטניא ןַײז .רעװַאניװ .א ,קַאװטיל
 .28 טְקָא װרָאפ .ערעירַאק ןוא טַײקכילנעזרעּפ

 ן9579)

 ןופ טכיל ןיאל *קדצ רג השעמ , ,א ,ןיווטיל -

 ן9550) .,12 קוצ .(טײקכילקריװ ןוא עדנצגצל

 תינּברה) רוד ַא ןיא ענײא ,8 ,שטיװַארעזיײל
 ן9551} ,7 ץרעמ טנײה ,(ל"ז ןײטשניּבור רּתסא

 .ןָאיגעל ןעשידיא ןיא .קחצי ,ןייטשנעטכיל
 .ץרא ןיא רענָאיגעל ןעשידיא ַא ןופ ןערַאומעמ
 5521 .1 גַאי טנײה ,לארשי

 .ױא) דנעגוי ןײמ .ברה .ולה בקעי ,ץישפיל
 ן9558| .15 ,5 טּפעס דוי .(עיפַארגָאיּבָאט

 ןעשידיא ַא ןופ לרוג רעשיגַארט , .ס יא ,קיריל

 גנוּבײרשַאּביסנעּבעל עכילריפסיוא ןַא .רעטסינימ

 סי ףעזוי) רעטסינימ ןעשידיא ןעלַאינעג םעד ןופ

 .היִלּת טימ טגידנעעג טָאה סָאװ (רעמײהנעּפָא

 51 .20 ,19 צעד גָאט

 רעט.1'} מָארגָאּפ -ּפקָאטסילַאיּב רעד .עּבַא ,וועל
 ן9559} .10--0 יז 6 חגנוי .(רָאי 1906 ינוי

 9556 .1019 עז ,טיוופעל

 ןט;178 םוצ) "קדצ:רג. תליגמ ,םייח ,ןיוועל
 טַײצ .("קדצ רג, רענליװ ןופ טױט ןכָאנ טײצרָאי
 יי ,18 יַאמ ליװ

 .ניא ןיא עדנַײמעג עשידיא ַא .א ,יקסניוועל
 קירּפַא .רָאי טנזױט יװצ טלַא זיא סָאװ ,ןעיד
 1 ,5 14 יז 5

 רהָאי 95 ןיײמ .ברה .ירא בוד ,לַאהטנעװעל
 ברה) טדָאטש ןיא זנוא יב תונּברה אסּכ ן'פיוא

 ןופ טײקגיטעהט רהָאי 99 טרעדליש לַאהטנעװעל

 =נַאליפ ןוא ןעזעיגילער םעד ףױא ןעדיא עגיה יד

 ן5559} .29 גױא טלעװ"דיי .(טיּבעג ןעשיּפָארט

 רעשירָאטסיה רעד ןל"הי) .ה .י ,ןייטשנעוװעל
 יד .(א"נּת} 1690 רעּבמעװָאנ ןעט41 םעד .גָאט

 ירעקורד רעשידוי רעט:| רעד ףױא שינּבױלרע

 רעשידוי--יאלינח ;| װָאנ דוי .וָאקלָאשז ןיא

 ;3 װָאנ .דָאזיּפע רעשירָאטסיה .לבּב ןיא גינצק
 הלפאה ימי תשלש יד .טײצרהָאי רעגירעיורט ַא

 יצעד 23) (ב"מרּת תבט 'ה 'ד 'ג} אשראוו ןיא

 .סיה} טסּבױּפ רעשיהוי רעד 10 צעד ,(1
 ,סוכויטנא תלגמ ;17 טּפעס .{דָאויּפע רעשירָאט

 ,גנוריסַאּפ עשירָאטסיה ...םישודק ײװצ ;3 צעד
 ,26 װָאנ "ןעדײל צשידיא , עירעס רעד ןופ

 ן9595--9890}

 ןפ591 5 עז .בקעי ,יקסנישטשעל

 ַאָל ?ףירט--הצמ ,רשּכ--הלימ ,חונ ,תֹודיּפל
 רעשיזױצנַארפ רעד ןופ עטכישעג עשידיא לטעלּב

 .71 .| ּפַא קלָאפ .(עיצולַאװער

 103 טרָאװ .ל"צז החמש ריאמ יר ןואגה ונּבר

 .15 גױא מירפ| ל"צז החמש ריאמ 'ר ןואגה
 ן9599--95981

 ןופ טדצטש צ ט מהי רע ּב .י ,ןילַאמ

 .עיצילַאג ,לָאּפָאנרַאס .םייה ר ע טלַא רע ד

 ,הָאלקש ;26 ינוי .גרוּבסַארטש ;12 ינוי טלעװ"דיי

9 2 



 יֵלֹוי ,טרַאגטוטש ;10 ילוי .עינרעּבוג רעװָאליהָאמ

 גױא .ןעלױּפ ,ןילּבול ;31 ילוי ,יקינָאלַאס 124 ,7

 ,לָאּפָאנַאירדַא ;1 טּפעס ,דנַאלגנע ,לוּפרעװיל 1

 טקָא טלעװ"די .קסירּב ;17 טקָא רוק"ד" ,2 טקָא

 װָאנ .ָאנדָארג ;6 װָאנ .קסלָאדָאּפ ץענעמַאק 9

 צעד .עינרעּבוג רעקסנימ ,קסולה }27 ,20 5

 רעװילהָאמ לעמָאה ;11 צעד .ןעלוּפ ,שילַאק 4

 רעריפ"דיי .וועשטידרעּב ן29 ,18 צעד .,ּבוג

 ,4 טקָא רוק"די ,םירק ,עיסָאדָאעפ ;22 נַאי

 {9915--9900} ן1927---ךשמה}

 (9916 9455 צז .ר"ד .ר ,רעלהַאמ

 ןפפגק} 9155 ץז ,ַאלעּב ,גרעּבסלעדנַאמ

 עיּפָאק 8 צנליװ ןיא ערָאיפעטנָאמ השמ

 ?רַאדנַאשז רענליװ רעד ןופ ויכרַא םעד סױא

 151 ,22 נַאי גָאט"ליװ ,(1346 עירעמ

 .ףױה סיןיּבר רעזלעּב םעד ,ףסוי ,סעשַאגרַאמ

 שז"ָאמ .ןעגנוּבעלרעּביא עכילנעזרעּפ ןוא תוישעמ

 .גָאטײרּפ יד ןיא טקורדעג} .9| צעד--9 װָאנ

 ןעגינעק עשידיא ;|1927--ךשמה .ןרעמונ עקיד

 .(לקיטרַא רעשירָאטסיה רוטלוק} ןעלױּפ ןיא

 רעד ;20 ץרעמ טַאלּבגָאט ,10--15 יז 25 ּברַאפ

 .רַאפ םנופ דליּב רוטלוק ַא ,ױג תּבש רעגולק

 ן9921--9919} ,21 יַאמ שז'ָאמ .רוד םענעגנַאג

 רהָאי ענעגנַאגרַאפ סָאד .ר"ד .ש ,סעשַאגרַאמ

 ן'ּפרּת רהָאי סָאד) עטכישעג רעשידיא רעד ןיא

 .(עקירעמַא ןוא עּפָארײא ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןיא

 {9923| .8 טּפעס גָאט

 טקָא מירפ .רעקסירּב םַײח 'ר .בקעי ,קרַאמ

 ןיא יקסנַאילסַאמ שריה יּבצ ןופ שדח רעד 4

 422 ינוי קלָאפ ,(תונורכז לטיּפַאק ַא} יוּביל

 ןעגירהָאי 8 ןַײז ונ} קישטײװָאלָאס םייח יּבר

 ,26 ילוי לּבט"דיי .ןעגנורעניארע .טײצרהָאי

 ןעגירהעי:70 סיקסנַאילסַאמ וצ ;16 ,9 ,2 גױא

 .29 יַאמ .(תונורכז לטיּפַאק ַא}} םואעליּבוי
 ן2926--99231

 עטסטלע יד -- ןדיא .יּפָארּפ ,ּב י ,ןַאקרַאֿפ

 ;23 ץרעמ מירפ .םירק לזניא-ּבלַאה ןּפַא םיבשוּת

 עשיגָאלָאעכרַא) ןדיי יד ןוא רעמיאַארַאק יד

 ,28 ּבעפ לּב"זירַאּפ ,(םירק ןיא ןעגנושרָאפסױא
 ן9928--99271 ,10 ּבעפ מירפ

 רעקסניווד ןוֿפ הּבסמ רעד ןיא ,ברה .ב ,סוקרַאמ

 ןופ ןעכירטש עגיניא ןוא תונורכז) ל"צז ןואג

 רוק"דיי .(ןהֹּכה החמש ריאמ 'ר רידאה ןואגה

 ן99291 ,29 גױא

 ןופ} שילזַײמ רעּב בוד 'ר .ה .מ ,רענזיומ
 עשירָאטסיה עשידיא עטמהירַאּב :עירעס רעד

 --? 'ז 26 ּברַאפ .(ןעלױּפ ןיא ןעטַײקכילנעזרעּפ
9 99501} 

 ן59511 979 צז ,טַאקסומ

 שז"ָאמ .רעװַאניװ םיסקַאמ .ר"ד .א ,ינודקומ
 ן59321 .17 טקָא

 --1 ּבעפ שז"ָאמ .תונורכז .ר"ד .בקעי ,ה"אזמ

 ןיא ךיױא טקורדעג .ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ} .81 צעד
 {5535| {1927--ךשמה ."ןגרָאמירפ, ןוא "טנייה,

 טנײה"זירַאּפ .רעװַאניװ .מ .מ ןעגעװ ווָאקולימ
 19934) ,12 טקָא

 .טירק ףוא םָארגָאּפ-ןעזורד רעד ,ר .א ,יכאלמ
 טָאה סָאװ עטכישעג לעטיּפַאק ַא .עיריס ןיא ןעט

 -יפ טימ לארשי ץרא ןופ ןעדיא יד ייּב טריסַאּפ

 13 נַאי גָאט .קירוצ רהָאי גיצכעז ןוא ףענ

 רעד תפצ .לארשי ץרא ןופ ?םילּבוק מ,

 יּבר ;1| ינוי לּבט'דיי .םילּבוקמ יד ןופ רעטנעצ

 ינוי .לּבוקמ-טסילַאודיװידניא רעד--ורַאק ףסוי

 ןוא טסַאדוטנע רעד -- וכלומ המלש יּבב 2

 לארשי 'ר }27 ילוי גָאט"ליװ ,2 ילוי .רעריטרַאמ

 {8 טּפעס לבט"דיי .לּבוקמ ןוא רעטכיד---ארא'גאנ
 ן2940--99251 ,19 װָאנ .לַאטיװ םײח יּבר

 :ײפ-םואעליּבוי סעדנָארַאּב .ריד .מ ,ש ,דמלמ

 ן2941} .10 קלָאפ"ריי .גנורע

 רָאי ןופ גרוּבזניג ןָארַאּב ןופ םודנַארָאמעמ

 ןּופ רעפטנע רעד ןוא טכער עשידײ ןגעו 0

 גָאט"ליװ .רעט-3 רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןשיסור
 ן9951 .17 בעפ

 יעג. סע'סילייב לעדנעמ .ףסוי ,ןַאסלעדנעמ

 ןופ {21 װָאנ טצ"דיי ."ןעדײל עגײמ ןופ עטכיש
 :עגנַאגרַאפ ןרַאפ ןעּבעל ןעשידיא ןעגיה רעזנוא

 ן9944--9943| .8 טּפעס .רהָאי םענ

 ןואנ םעד ןגעװ| .ןּברָאטשעג זיא שטנעמ ַא

 ן5941 ,18 גױא טיר !החמש ריאמ 'פ

 רעד ןיא ו"ּפרת רהָאי סָאד .ל ,1 ,רעלקעמ
 ן2040) 8.  טּפעס שז"ָאמ ,עטכישעג רעשידיא
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 םוצ ךיז טײרג יקסרוגַא 'כ יװ .א ,ןישזערעפ

 ײלָאװער רּבַאיטקָא רעד ןופ ײליּבוי ןקירָאיש{0

 סעמע .ּפענ םעד טרימַאלקָארּפ טָאה רו ןוא עיצ

 ן5947| .4 טּפצס

 םישודק עשידיא עגנוי 37 יד ,ןמחנ ,ליזיימ
 *"זירַאּפ .(טַײצרהָאי ןעט:7 םצד וצ'} ווציק ןיא

 451 .15 גיוא טנַײה

 .חישמ רעשלַאפ רעטסרעלוּפָאּפ רעד .ק ,רמרמ
 5949 ,17 טּפצס יירפ

 :עטניא ןשידיא ַא ןופ ןּבעל סָאד , .ּפ ,קיװָאנ

 .נּבױט .ה גַאלרַאפ .קיטָאק םהרבא ןופ ,"טנעגיל
 {5550} .2 רעמַאה .קרָאי.וינ ,גַאלש

 ,4 ּבעפ װרָאפ ."קדצ:רג, ןעגעװ ןעציסָאנ

 ן99511 10

 ןופ ןרַאומעמ יד ןגעװ .רעניּבַאר ,מ ,קַארונ

 ן9950} .13 ּבעּפ קלָאפ .ה"אזמ בקעי רעניּבַאַפ

 םהרבא} טײהנעגנַאגרַאפ עטנעָאנ יד .ׂש ,רעגינ

 ,טנעגילעטניא ןשידיײ ַא ןופ ןּבעל סָאד-- קיטָאק

 =רַאפ ן2260--224 יז 101 לּב'טיל ,{קרָאיײוינ

 |9954--99951 ,6 ָאנ גָאט .םינּבר עגיטייצ

 א ,םױר ןיא ןדי .בר .פ .א ,ןַאמיינ לטצלּב ַא
 ןוא וכלומ המלש ;04 טרָאװ ,עטכישעג עשידַײ
 9956--951 .92 .טַײצ ןַײז

 .עיצילַאג ןיא גנולַײצ-סקלָאפ יד ,מ ,טדָאטשיײיב

 ןיא צ"ּפ יד ןופ עלַאר רעד ןגעװ ;1010 ןיא}

 ?גנַאגמוא , סלַא שידיײ ןּבעגנָא רַאפ ףמַאק םעד

 ן5957} .ו4--19 פַאּב |"ךַארּפש

 עניימ ןופ} םידמושמ ירד .ברה ,י ,םיוּבנפסינ

 דּפסה ַא ןופ הוּכ רעד ;1 רַאװ טש"וא .+,תונורכז

 עג דיּפסמ טָאה רעװָאליהָאמ לאומש 'ר ױזַא יװ)

 ַא 14 ינוי ןבעל"נ .(11/ םעד רעדנַאסקעלַא ןעװ
 הנשה:שאר ןופ ;12 טּפעס .(תונורכז) דמושמ

 שידוי ןרעּביא קילּברעּביאינַא .הנשה:שאר זיּב

 ןיא ן"ּכרּת רהָאי ןופ ןעּבעל ןעכילטפַאשלעזעג

 ן9961--995 .9 טּפעס לּבט"ּכול .ןילּבול

 .(ץקרָאיװינ ןעשידיא ןופ לעטיּפַאק ַא}) קרָאיוינ ןיא ס'ןימלע תיּב עשידיא ײרד .א ,ןָאזנעסינ

 1 ,11 ץרעמ שז'ָאמ
 "סיּפָאטצל ַאיַאקסיערװצי, .ש ,יצשַאינמָאּפעיג
 --5 טלעװ"ר .ןׂש דנַאּב .(סעקניּפ רעשידיא'צ

 54 ץז ,י ,סיסָאס

 1 ,127--1236 יז 6

 .וינ ןיא ןעדוי עטשרע יד .ל ,ווָאליַאמַאס
 ןעגירהָאי 900 ןופ טַײהנעגצלעג רעד ֹוצ ,קרָאי
 רעד ןיא טדָאטש ּרעסױרג רעד ןופ םואעליּבוי
 ן99641 .19 ילוי לּבפ"נ .טלעװ

 סו
 סעליהעק עשידי ןיא ןצַאזנגעק עלַאיצָאס
 עשינָאּבַאר טױל טרעדנוהרָאי ןט:17 ןוא ןט.16 ןיא
 ן9960 54+  עז .(תובושּתו תולאש) ןסנַאּפסער

 טסירוי רעד רעװַאנָיװ .ר"ד ,םירפא ,ענרַאס
 טקָא ןּבעל"ג ,18 טְקָא לּבפ'"נ .רעפמעק ןוא
 יד ןוא ןיקינעד .נעג ,האזמ רעניּבַאר 19
 ברה ןגעװ תונורכז לטניּב ַאק סעקיװעשלָאּב
 ן9968--9967} .92 ץרעמ קלָאפ ,(ל"ז האזמ בקעי

 ,טָאטש-ָאטעג עטלַא ןַא -- ץסיױּב .ןרהא ,לֹוטס
 5651 .13 ּפַא מירפ

 ר"ד ןֹופ רבק ןשירפ ןפַא .י .ש ,יקצינּפוטס
 ןופ קיגַארט יד 126 יַאמ מירפ .ינוחמש .ג

 .(כלומ המלש ןוא ינבוארה דוד) היׂשמ ןשלַאפ
 וצְ} שטנעמ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ;929 טּפעס
 װָאנ .(םיחישמ עשלַאפ יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד
 .(תונורכז) ןטלַאטשעג ןוא ןשטנעמ ,ןטײצ 2
 ןטײצ וצ טייצ ןופ טקורדעג} .91 צעד--27 יַאמ
 ן9973--9970 {1927--ךשמה

 רעד ןיא לטצטש עשידיא סָאד, .ּב ,יקצולס
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןזיקסע ."ציצולָאװע ר
 5 טלעװ"ר .(שיסור ןיא) זַארָאגָאּב ןַאט .ג .װ
 1 .100--99 יז
 ןופ חנ לאונמע יכדרמ ןעגעװ .הנוי ,קַאװיּפס
 9975 .8 נַאי װרָצפ .עיפלעדַאליפ

 .רוד ןייז ןוא לַאשרַאמ סיאול .ךלמ ,ןײטשּפע
 ן99761 .19 צעד יירפ

 ץטיל ןופ תורושּב עטוג עײג יד .ש ,רענוַאּפ
 .?ןעדיא יד ןוא שינערעקרעּביא עזָאלטולּב יד)
 {997 .469--465 יז 8 קוצ

 יד ןופ ןעטנעמוקָאד עטנַאסערעטניא רַאּפ ַא
 71 .135 לּבװ"רַאזָאר .םינורמוש

 =םױא עשירָאטסיה צגיטכיװ .ש ,ןיקשורטעּפ

 םַָּפד ןופ ןעטײצ יד ןופ עניטסעלַאּפ ןיא גנוּבָארג

 {9009} .18 טקָא גָאט ."שדקמה תיּכ, ןעטייוװצ



 .ירזעמ רעד ןוא עידרַאג ר"ד .א ,קינעשטעּפ

 .(ןַײטשנָארּב 'ה ןופ לקיטרַא םוצ} דיגמ רעשט
 ןייי .7--6 יז 3 ךָאװ'נילָאװ

 ןיא עלָאר סַארולטעּפ ןַאמַאטַא .א ,ןַאמלערעּפ

 רעװ {16 ילוי מָאמ .הטיחש רעװָארוקסָארּפ רעד

 .םָארגָאּפ רעױָאקלישַאװ םעד טריױינַאגרָא טָאה
 |9985--9951) .6 גיוא

 רעד ןופ קינדנויעג רעד .ּב ,רעטומלרעּפ
 ַארולטעּפ {27 ךָאװגילָאװ .("םידמושמ , עִירעס

 |9954--9935| .6--5 *ז 23 .+ןעגנורענירעק

 =עג לָאמַא ויא סַאמטסירק סָאװ ,0 ,רעגַארּפ

 ַא ,קנַארפ בקעי ;28 צצד גָאט .ןעדיא רַאפ ןעװ

 ּפָא ט'דמש ןוא עיגילער עײנ טּפַאש ,ןהוז ַא סבר

 קנַארפ ?קעי ;2 צצד גָאט"ליװ ,16 װָאנ ,ןעדיא

 .צטַאּבעד ַא ףױג ?םש לעב, םעד סױרַא טפור

 ןופ טױט רעד ;22 צעד גָאט"ליװ ,20 וװָאנ גָאט

 .ןעטסיקנַארפ יד ץ גנַאגרעטנוא רעד ,קנַארפ בקצי
 |99585--99591 .4 צעד גַאט

 רעװַאניװ .מ ןופ ןורָא ץכָאנ .יּבצ ,יקצולירּפ
 |9959} 29 טקָא מָאמ .(תונורכז לטעלּב ַאל

 *ירע)ל ןערהָאי עגילָאמַא יד ןופ .ע ,ןַאטּפערּפ

 :סנימ רעד ןיא טכַאנ עכילקערש יד .4ןעגנורעג

 {99901 ,235 רעקעװ .עמרוט רעֶק

 ןוא ןעמיוּבנריּב ,ג ר"ד וצ ווירּב ,ל .י ,ץרּפ
 .עפנָאק רעציװָאנרעשט רעד ןגעװ ןענָאזעניד .י
 ןפ991 249--230.  יז 102 לּב"טיל .ץנער

 תונורכז לטצלּב ַאל 1903 .א ,אקרויּפעשּפ
 ן9995) .0 ,8 ,7 ,6 ,4 ּפַאּב .לטעטש רעד ןופ

 ,סקנּפ רעװַָאדולּבַאז, ,עיפַארגָאילּביּב ,ה .פ

 :ָעטניא ןעשידיא ַא ןופ ןעּבעל סָאד , .קלָאיוינ

 =וט .ה גַאלרַאפ ,קיטָאק םהרבא ןופ ,*טנעגיל

 15 טש"לַאיּב .'ז 223 ,1932 קרָאיוינ ,גַאלשנעּב

 9992 .89--54 'ז

 ן59941 ילפ צז .ל ;ןַאמלעגָאפ

 5+ צז .לָאהֲאק רעקסנימ ןופ ויכרַא  ןּופ
99951| 

 ךרַאירטַאּפ רעקָאטסָאלַאיּב רעד .מ ,ןַאטסקופ

 סמַאטשרעּבלַאה רזעילא ןופ ןציטָאנ) הלּכשה ןּופ

 990 .3 טּפעס ןּבעל"נ ,(קעטָאילּביּב

 קלָאפ ,ןציא רעקָאטסָאדידַאלװ ןגעװ .ל ,ןיגייֿפ
 ן9997| .19 ּבעפ

 מָאמ .טדָאטש עטדױט ַא .לחר ,גרעּבנעגייפ

 ,גָאטײרּפ ןדעי טקורדעג} .51 צעד--19 טקָא

 =יניֵארקוא רעד ןופ תועט רעד ;{1927---ךשמה

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ לסיּב ַא) .ץנעגילעטניא רֹג ש

 *טעּפ 15 טּפעס גָאט'ליװ .(טײצ:ַארולטעּפ רעד

 .ןעדיא רעװָארוקסָארּפ יד ייּב טסַאג וצ ַארויל

 לעדנעמ דוי רעטושּפ רעד ;20 טְקָא טנַײה"זירַאּכ

 גַאי מָאמ .טנעגילעטניא רעד ןהוז ןייז ןוא סילייּב
1 99931--10001 

 ירעמַא ןיא דנַאטשפױא רעד ,השמס ,דניקנייפ

 |!} רעגירהעי 150 רעד וצ .ןעדוי יד ןוא ַאק

 .41776--1026} םואצליּבוי:סטַײקיגנעהּפַאנוא
 לטעלּב ַא} להוש רעזנוא ;3 װָאקירטעּפ טײצ

 2 ,6 .+תָאקירטעּפ ןיא ןעדוי יד ןוכ עטכישעג

 .(ליּכשמ רעזדָאל ַא ןופ עטכישעג יד} חלג לירעּב

 עג לטעלּב ַא} םיתינעּת ײרד ;26 ּבעפ לּבפ'נ

 םעד 115 גַאי .(ןעלױּפ ןיא ןעדוי יד ןופ עטכיש
 רעשידיסח רעד ןופ דָאזיּפע'נַא .הללק ס'ם'יּבלמ

 -ַאטס װַאלסינַאטס ;14יַאמ .ןעלױּפ ןיא גנוגעוועּב

 .םידגנתמ' ןוא םידיסח ןעשיווצ הוּכו רעד ןוא ץיש

 ."סוּכוד, רעד ןוא רעצינעטשזַאק רעד ;20 נַאי
 10005--106021 .19 ּבעפ

 110609) - .9428 עז --

 .סוא ןטלַא םינופ תונורכז .י ,ןייטשלעקניפ

 {100101 .45--19 ךָאװ"נילָאװ .סקנּכ רע'הָארט

 .לעּב ריאמ 'ר ןופ רבק ץפיוא ,3 ,רעטקַאלפ
 סקע"שרַאװ ,(לארשי-ץרא רעּביא גידנעזייר} סג

 ן100111 .27 גיוא

 ימעל ןופ ןעסיל וק יד רעטניה .השמ ,גיטסַארפ

 {160121 .1 נַאי טנײה .סעצָארּפ דעגרעּב

 םיצולח עטשרע יד ןופ .ר"ד .א ,ןַאמדירפ

 לרַאק ןופ גָאטסטרוּבעג ןעגירהָאי-טרעדנוה םוצל

 131 .37 קלָאפ"דיי .(רעטעג

 ן ל"ז ינוחמש .ג .י ר"ד | ר"ד ,ןהימרי ,לעקנערפ

 |0613) ,24 יַאמ לּבפ"נ

 {100151 .9455 צז .ל ,רעּבמָאצ

 ?ָאדירַאװַאנ יד ןופ עטכישעג רעריטרעמ יד וצ
 רעדנירג ןוא רעפעש םנופ געט עטצעל יד) רעק

 4 809 כ



 טּפעס דוי .(גנוטסעפ רעגיטסיײג רעגיזָאד דעד ןופ

 א 21 7

 . .ַאלרַאּפ רעשידיא רעד .סַאיליװ ,ןַאֿמרעקוצ
 עשילגנע-שידיא רהָאי 166  ןָאדנָאל ןיא טנעמ

 ן10017| .11 ,3 ץרעמ שז"ַאמ .(עטכישעג

 עשידוי פטמ הירעּב 2 יש ,ןָארטיצ

 ,סעדנעמ .ַאיצַארג ַאנָאד .ןע פיט ןעיורפ

 =ַאל ַאמע }2 ילוי .אײחי הניד ;30 ּפַא מָאמ

 הוח ;16 ילוי ,ןהֹּכ רּתסֹא ;9 יֵלֹוי .סורַאצ

 .(רוש) יקסװָאלָאװ היח ;30 ,29 ילוי ,קנַארּפ

 =ירנעה ;18 גױא ,ןלצמַאה ןָאפ לעקילג ;0 גױא

 טּפעס .ןײטשנרַא עלעגײפ ;27 גױא .ץרעה עטע

 .להַאװ הניד ;22 טקָא ,דלַאװעל ינַאפ 20 ,2

 הרש 119 װָאנ .ןָאסלעדנעמ עטצירנעה ;12 װָאנ

 .עינאדיס ?ןיסעצנירפג ;26 װָאנ .םאלוס-ַאיּכָאק

 .נַאמ תידוהי ;17 צעד .רעײמ ַארַאס 110 צעד

 עשידוי ןופ ןעּפיט 24 צעד -ערָאיפעט

 .מושמ, עירעס רעײנ רעד ןופ} עגינירטּבָא

 גַאי גָאט .ָאדנַאל רסיא לארשי ;1 בָאי .(?םיד

 ןײטשנירג עלעוויק ;{31 נַאי .סעדרוּב ,פ .ּב 2

 ;26 ,10 טּפצס .(דמושמ ַא ןופ עטכישעג יד)
 ץרעמ ,26 ּבעפ מירפ .דנַאלרוג םײח דמושמ רעד

 רעגיר רעד ןוא רעטשרע רעד ַײלָאקינ--;19 ,2

 יור עלַא ןדמשוצּפָא ןַאלּפ רעד) לַאטנעיליל די

 ןיא תוצוּבש 22 נַאי לּב'זירַאּפ .(ןדײ עשיס
 ןעדוי עשיװטיל יד ןופ עטכישעג-הלּכשה רעד

 ,15 יַאמ מָאמ

 ןיא אשרַאװ עשידוי סָאד .ןנחלא ,ןי;טייצ
 סקע"שרַאװ .טכיזרעּביא ענַײמעגלַא .ו"ּפרּת רהָאי
 ןוטפייד .3 טּפעס

 רעסױרג רעגילָאמַא'נא זא יװ ,ללה ,ןילטייצ

 .ײלטױנ ןוא גירעגנוה ןעגרָאועּב טגעלפ דוי

 ,21 יַאמ מָאמ .(רענדארוה עק'מוחנ 'ר) עדנעד
 ן100451

 ,ןעטנעמוקָאד עלעיציפָא .ג .מ ,ןַאמרעמיצ

 .יַארקוא יד ןוא דלוש סַארוילטעּפ ןעזיײװעּב סָאװ

 טנײה"זירַאּפ ,22 טּפעס טנײה ,ןעמָארגַאּפ רענ

 ן1004} .26 טּפעס

 ןעגידנעפמעק ןופ הפוקּת יד .ּב ,יקסווָארגעצ

 .על ןוא ןעלַאירעטַאמ} ןעיצילַאג ןיא םזידיסח

 .ױַּפ ןיא תודיסח ןופ עטכישעג רעד וצ ןעדנעג

 {10034) ,7 ,5 װָאנ טנײה .ןעל

 : ן10040--100151

 .ּב ,ןַאהַאק
 .(קסּבעטיװ

 ןיא גצט רּבַאיטקָאק רָאי 3

 .1125--102 *ז 2--1 טלעװ"ר
(16045 | 

 :לצװ ,דוי רעשזרעגז רעד ,לארשי ,ןַאהַאק

 .נוקעדטנע ערַאּברעדנואװ יד טכַאמעג טָאה רעכ

 לַאגוטרָאּפ ןיא ןעדוי עמײהעג יד ןעשיװצ ןעג

 ,20 ץרעמ לּבט"ַאל .(ץרַאװש לאומש .שזניא)

 1041 .4 ּפַא

 --ָאנּבוו עשירָאטסיה סָאד ,רַאזַאל ,ןַאהַאק
 רענּבוד ןופ םש רָאד) ןעּכָאה ןופ רטנעצ רעד
 .(ָאנּבוד טָאטש יד טכַאמעג-טמהירעּב טָאה דיגמ
 ן100471 .15 טקָא סקע"שרַאװ

 ןײטשמאל י"א ג"הרה .םלושמ ,רענימַאק
 {10045} ,8 טקָא דוי .(טײצרהָאי ןייז וצ} ל"צז

 *װָאכָארּכ םהרבא .ר"ד .ש .א ,יקצעינעפַאק

 "ד ןפ) ןעלױּפ ןופ גינעק רעשידוי רעד ,קינ
 ן10049} ,29 טּפעס לּבפ"נ .(סעדנעגעל צשידוי

 ןיא םד.תלילצ} .סעדנָאלּב דוד יי ,ּפ ,ןָאק

 .כירעּב עמיהעג ;| ּבעּכ גָאט"ליװ 1900 צנליוו

 -רַא ןופל ענליװ ןיא ךוזעּב סלצרעה ןעגעװ ןעט

 רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעשידוי רעד ןופ וויכ
 ן10093--10051 2 ילוי ממָאמ .(טפַאשלעזעג

 1052 .9453 עז --

 .עט ַא טכוזעג ןּבָאה רימ יװ .חסּפ ,ןַאלּפַאק
 .רָאטירעט םענעזעװעג ַא ןופ תונורכז) עירָאטיר

 ן10055) .27 ,20 ,15 ,6 גױא ןּבעל'נ .(טסילַאי

 ןט.כ ןַײז וצָל ה"אזמ בקצי .בקצי ,רעשטוק
 116054) .80--30 טעּברַא"אע .(טַײצרַאי

 רעד ,ןנחלֶא ,ר"יד .א ,טדַאטשרעפ=ןינוק

 ן10055) ,ן0 צעד סקע"שרַאװ .טסּפױּפ ףעשידוי

 ןגעו} .רענדער סקלָאפ רעד .ןָאעל ,ןַאמסוק

 .21 יַאמ רעמַא |יקסנַאילסַאמ שריה יבצ
 ן100861

 .27 יַאמ מירפ .ַארולטעּפ ןַאמַאטַא .מ ,יַאטיק
{10057} 

 ן'כױא .עטכישעג צשידיא צטלַא .י ,וװָאנילק

 טנײה .דנַאלשטײד ןיא סערגנָאק ןעש ילַאטנעירָא

 יי .31 צעד

 .וי מירפ .שדקמה-תיּב ןּברוח .ז ,ששיוָאנַאמלק
 1051 ,1 יל

 4 905 כ



 ןפַא וװעיק ןיא ה"אזמ טימ .ןנחלא ,ןָאסנמלק
 שש יז .12 ץרעמ קלָאפ .סעצָארּפ טילייב

 ןַײז .רעגערּפ --ץישעּבײא ןתנוי 'ר . 2 ,ר--ק

 טקָא מירפ .,ןידמע בקעי 'ר טימ ףמַאק רעטױרג

 רעשיצד יסה רלד ןופ תורוד יירד 1

 רעטלַא רעד .ןָאסרואינש עיטסַאני ד

 בוד 'ר ;11 טקָא .רעידַאיל ןמלז רואינש 'ר יבר
 טקָא .(בר רעלעטימ רעד'} רעשטיװַאּבויל רעּכ

 חמצ, לעּב ,רעשטיװַאּביל עלעדנעמ 'ר 2

 לארשי 'ר ןופ ןרָאי טנגוי יד---;13 טקָא ..,"קדצ

 לַאטנעיליל סקַאמ ר"ד 29 װָאנ .בוט-םש-לעּב

 .(גנוגעװַאּב.הלּכשה רעד ןופ עטכישעג רעד וצל

 ןעװעג זיא סָאװ ,יּבר רעװָארימענ רעד ;10 װָאנ

 .18 טְקָא .עירָאטקָאד ןיא החמומ רעסיורג ַא
|10061--10067} 

 -וָאט-ןײטש יי: ןעלהעצרעד סָאװ .נ ,ץעװַארק
 ."דיי ?יניס רה ןפיױא טקעדטנע טָאה'מ סָאװ ,ןעל

 עי .8 גױא טלצװ

 טרעדנוה ײרד םוצ} יבצ יתּבש .ח ,רעגורק

 .(הישמ ןעשלַאפ א ןופ גָאטײסטרוּבעג ןעגירהָאי

 ן10069 | ,12 ,11 ,8 ילוי דָא"דענעק

 ןופ ףוס רעד ןוא גנַאפנָא רעד .נ ,יקציווירק
 לָאּפ דרָאנ םעד ןעכײרגרעד וצ ףּפמַאק ס'נעשנעמ

 {100701 .17 ילוי טלעװ"ד .(סולש)

 עסירָאטסיה} ןעלױּפ ןיא ןעגֹוצ ץיירק יד
 לּבװ"די .(טרעדנוהרהָאי ןעט:19 ןופ ןעטנעמָאמ

 711 .8 ןידנעּב

 וצ ,לַאשרַאמ יאול .מ ,ר

 ,27 צעד טצ"די" .גָאטסטרוּב

 עג ןעטסגיצעּביז ןייז
 ן100731

 טצעזַאּב ךיז ןּבָאה סע יװ .ה ,שטיװָאניּבַאר

 יד ןופ תונורכז .וּביל ןיא ןדיא עשיװטיל יד

 {100251 .0 ץרעמ קלָאּפ .ןרָאי ר0

 םוניהג ןעשיניַארקוא ןופ ,ברה ,השמ ,יקסלעּבַאר
 {100741 .3 בקעי.תיּב .(.תונורכזל

 יד ףױא ליװגנַאז לארשי .ןַאמטיל ,לַאטנוָאר
 .רָאנ סקַאמ ;6 גױא ןּבעל ג .תונורכז .ןסערגנָאק

 ."סיליּב, רעד ןוא "ןעטַאמ, גנוטײצ יד ,ױד
 {10076--10075) 5 ץרעמ קלָאפ .סעצָארּפ

 1025 רהָאי סָאד .יפעד ר"ד .י.טַאלּבנעזָאר
 .} נַאי לּבפ"נ .עטכישעג רעשידוי רעד ןיא

100771} 

 .230 עז .שרעה ,דלעפנעזָאר/

 .רהָאי רעגירהָאי.טכַא עד .תשמ ,טַאלּבנעוָאר

 .ינעד יד ךרוד װעיִק ןיא םיגורה יד ןופ טײצ

 טּפעס לּבט"דײ .(ט"עראה הּבריאנעשוהק סעצניק

 ןופ ןעמָארגָאּפ עטקערידניא ןוא עטקעריד 9

 רעשידיא .,ץ"רהּב ןַאמרעה ן91 ילוי ,ַארוילטעּפ

 ןופ טײקכילנעזרעּפ עדנערהיפ ןוא רעטרהעלעג

 ןופ עלָאר יד ;14 ּבעּפ .םוטנעדיא רעניַארקוא

 גַאי .אניַארקוא ףױא ץושטסּבלעז ןיא ןעטסינויצ
9. 10071--10051 

 ןעשטיײד ם'נופ לבוי רעד .בקעי ,םייהנעזָאר
 ,(1876 רָאי ןופ) תולהק צלעדנוזעּב ןעגעװ ץעזעג
 1005 ,26 װָאנ די

|100521 

 :סָארּפ ךפ ןעגנורעגירע .סַאילע ,דלעפנעוָאר
 סָאװ םענײא ןופ טלהעצרעד .םָארגָאּפ רעװָארוק

 ,3 גױא טצ'די .טּבעלעגכרוד ןײלַא םהיֵא טָאה
4 - 1004 

 יא רעד ןופ ןצדלעה .ש ,דלעפנעזָאר
 רעד ,אישנה הדוהי .עטכישעג הרע שיד

 גָאט .הנשמ רעד ןופ רענדרָאנײַא ןוא רעלמַאז

 רהיא ןוא עטקעס יד .ןעמיאַארַאק יד ;22 יֵאמ

 שכיד---לוריבג ןּב המלש ;29 יַאמ .ןנע רעדנירג

 ןוא ןאיל:עד השמ ;3 ינוי .רעקנעד ןוא רעט

 תפצ טדָאטש עגילײה יד ;12 ינוי .רהוז רעד

 10 ינוי .(םילּבוקמ עטשרע יד ןופ טדָאטש יד)

 220 ינוי ,עריװָאדרָאק השמ 'ה ,לּבוקמ רעד

 *ריו רעד) שודקה י"-א רעד ,עירול קחצי יּבר

 וו םײח 'ר ;|0 ,5 ילוי .(הלּבק רעד ןופ זָאוט

 . 417 ילוי .שודקה י"רא ןופ דימלּת רעד ,לַאט

 24 "ל|- .(חישמ רעשלַאפ רעד) יבצ יתּבש

 ןעלַאנָאיצַאנ .ןופ רעטָאפ רעד) לַאמכָארק ןמחנ

 םולּבנעיליל ּבײל השמ ;31 ילוי .(סוטנעדיא

 גױא (עכָאּפע הלּכשה רעד ןופ רעפמעק רעסיורג)

 בַאי טַאלּבגָאט .ןואג רענליװ רעד ;4 טּפעס 3

 רעד ןיא ןעטנעמָאמ עגיטכיוו 0

 ן1923 ןפ ךשמה} עטכישעג רצשידיא

 בָאדָאעט ר"ד 2 נַאי גָאט .רעקסניּפ ןָאעל ר"ד

 גָאי .עקירעמַא ןיא ןעדיא יד 9 נַאי .לצרעה

 .מ .מ--{29 בַאי .לארשי ץרא ןַיא ןעדיא יד 6

 ן10101-1602ן .13 טקָא .רעװַאניװ

 עשידיא יד י ,סילכַאר

 14 יגוי קלָאּפ .(תונורכמ

 ַײמ-ַא ץוש:טסּבלעז

 ןעגעװ ןעגנורעניארע
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 -יַארקוא ןיא גנוגעװַאּב-ץוש-טסּבלעז רעשידיא רעד

 .20 טּפעס ,30 ,28 ילוי לּבט"דיי .ַאנ
101021--10103} 

 {10104) י5 עז .ש ,ךַאּבמָאר

 -ירע) געט ס'גיקינעד ןיא .בקעי ײקסװָאנסַאר

 051 :/ טקָא דָא"דצנעק .4ןעגנורעג

 דרעפ ַא רַאפ .ןושל:לעּב יניּפ--סחנּפ ,יָאדור

 טדָאטש ַא ןעגנײרּבמוא ןעסיײהעג ַארוילטעּפ טָאה

 0101 .2 ינוי לּבט"דיי ,(תונורכז לעטיּפַאק ַא)

 טימ עגיר ןיא טבעלעג ןּבָאה ןדיא יװ .י--ר

 :ָאטַארַאס רעד 120 צעד מירפ .קירוצ רָאי 0

 .27 צעד .לוּבליּב-טולּב רעװ

 ָאנרַאקָאל ןיּב צזמָאל ןופ ,ןמלז בקעי ,ןיזייר

 ןרַאפ ןָאטעגפױא טָאה דיא רעשילױּפ ַא סָאװל

 ּברַאפ {|ךָאלּב ןַאװיא ןגעװ) .(םולש-טלעװ

 ן101091 .15--14 'ז 5

 יד ןענַאטשטנע זיא ױזַא יװ .א ,ןייוונייר
 ןופ עטכישעג לעטיּפַאק ַא ?לוש *םאסאלּב ילאה,
 ,24 צעד שז"דיי .ָאטנָארָאט רעשידיא רעד

1101101 

 ןגטגנו 945+  עז ,לאונמע ,םולּבלעגניר

 *צגנָא ךח טָאה סע ױזַא יװ .ס ,גרעּבסנעגער

 ײא ןעסױרג ַא ןעפַאש וצ גנוגעװַאּב יד ןעבױה

 -יב ַא) עיפלעדַאליפ טסצװ ןיא רעטנעצ"ןעשיד
 ןעשידיא םעד ןופ עטכישעג עטנַאסערעטניא לצס

 טּפעס טלעװ"דיי .(עיפלעדַאליפ טסעװ ןיא בושי
139 101121} 

 .י.רענייר ךָאנ טשינ ּבױא ,ש

 .20 גיוא מירפ .(החמש

 ריאמ 'ר ןגצוו)
 ן101151

 ןופ *ירָאטסיה שיאושזד ּװָא ןײלטוא, .ל .ש
 ןיא גנוצעזרעּביא עטריזירָאטױא'} ווָאנּבוד ןועמש
 ןופ גַאלרַאפ ,לַאניגירָא ןעשיסור ןופ שילגנע
 ."דיי .,רעדנעּב ירד .קרָאייװינ ,לעזײמ .נ סקַאמ
 ן10114} 4 קלָאפ

 ןופ} 1918 ןופ געט-רעּבמעװָאנ יד ןיא ,נ ,ש
 ,7 װָאנ מָאמ .((טײהנעגנַאגרעפ רעטנעהָאנ רעד

 ן101121

 ןוא ןעדיא !רענַאקירעמַא .ר"ד .בקעי ,יקצַאש

 . נג 10105-ס7

 ן2} ּברַאפ .1868 ןיא דנַאטשּפױא רעשיליוּפ ראד

 יה לעשיסור?שידיא רעד -- גרוּבזניג לואש
 קוצ .4גָאטסטרוּבעג ןעט:00 ןייז וצ רעקירָאטס
 *ָאה ןעדיא סָאװ .םד-תלילע ןופ עטכישעג יד 0

 ןעטיײצ ענעדישרַאפ ןיא ןהעטשוצסיוא טַאהעג ןעּב
 ץרעמ גָאט .חסּפ ברע לוּבלּב-טולּב םעד ךרוד

 +לַאז} ןעדיא ןעשילױּפ ַא ןופ עטכישעג יד 7

 .ערקעס סנָאעלָאּפַאנ ןילּבול ןופ ץטיװרוה דניק
 יאומעמ עשידיא ן13--12 'ז 22 ּברַאפ .(רַאט

 רעד ןוא המחלמ טלעװ רעד ןופ רוטַארעטיל ןער
 / .עמַא רעד ןיא ןעדיא יד ;7 ,4 קוצ .עיצולָאװער

 "וי ןעגירהָאי 190 םוצ} יצולָאװער רענַאקיר
 יַאמ רוק"דיי .(טיײהיײרפ סַאקירעמַא ןופ םואעליּב

 *סיַארולטעּפ, יד {20--18 'ז 4--9 דניירפ ,?
 .מָארגָאּפ יד ןגעװ} .קירוצ רהָאי רעטרעדנוה ןופ
 ןוא עטנָאג ,יקצינלעמכ .קוילװַאּפ סעקישטש

 ן10125--101161 .1 גױא גָאט |ערעדנַא

 טײקכילקריו ןוא סעדנעגעל .ח |!ן,סקשָאש
 ,4?ןעליױּפ רעּביא סעזײר, :עירעס רעד ןופל
 ן10153) 20 טיט

 ןזניצ רעד ןוא ןדיא יד .לאומש ,רעמעווש
 רעד ןיא םירוּפ ;100 סיװ"דיַיּביּב .לעדנַאה

 {10198---101241 .05 ,97 ,עטבישעג

 רעד ןיא ָאד זיא תמא ליפיװ .םייח ,סיוש

 ץרעמ גָאט'ליוװ ?םירצמ תאיצי ןופ עטכישעג
 בוט-םוי ַא זיא הּכונח ;20 ץרעמ לּבט'ָאל ,9
 טנעזױט 2 רעּביא טימ עיצולָאװער רעשידיא ןופ
 ,סויװַאלּפ סופעזָאי ;4 צעד װרָאפ .קירוצ רהָאי

 "עג עיצולַאװער רעשידיא רעד ןופ רעריפּנָא רעד
 תיּב ןּברוח ןעטײװצ ןופ טײצ ןיא ,םױר ןעג
 מירפ ,5 ,7 טְקָא גָאט"ליװ ,12 טּפעס .שדקמה

 ..ירָאטסיה ןיא) םירוּפ ןופ השעמ יד ;29 טּפעס

 ןעגַאװ ןופ ;27 ּבעפ װרָאפ .(גנושרָאפסיא רעש
 ױוװ) ןדיי יב הנשה שאר בוט םוי רעד טמַאטש
 ןיא ןרָאװעג טרעײפעג זיא בוט םוי רעד ױזַא
 .8 טּפעס גָאט"ליװ .(ןטייצ ענעדיישרַאפ

 ן16186--16136}

 ן101211 ,230 עז --

 ןוא טױט ןעשיװצ .,וַאלסינַאטס ,רעגייטש
 12 רַאפ טּבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאװ .טיײהיײרפ
 מָאמ .ןערַאומעמ .טכיִרעג ןוא הסיפּת םישדח
 {381821 ןטקידנערַאפ טינ} .28 ּפַא--! נַאי
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 .רעֹפ ןיא ןעּבעל רענװָאר סָאד .רשא ,ליטש

 .17 טּכעס ןּבעל"נילָאװ .ו"ּפרּת רהָאי םענעגנַאג
 ן101331

 ,..ןויטּבמס טז רענעי ףױא .ר"ד .קהצי ,רעּפיש

 ךח טרזה סָאװ ,עטכישעג עשידוי לטעלּב ַצכ

 ליװױדַאר ןעטשריפ יד ;10 צעד מָאמ .(רעּביא

 .עג לעטניּב ַא} ןעלױּכ 'ןעטלַא ןיא ןעדוי יד ןוא

 ןעגעװ עגַארפ יד ;3 צעד .4(םיטרּפ עכילטכיש

 ןיא עװדַאּפ ןופ טעטיזרעװינוא ןיא םיתמ עשידוי

 לטיּפַאק טנַאסערעטניא'נַא} טרעדנוהרהָאי ןעע7

 צעד טלעװ"דײ ,260 װָאנ .(עטכישעג עשידװ

 רעשידוי רעד ןֹופ לעגיּפש ןיא דרָאּבצרַאװש 2
 :עדטנע ס'רעּכיש ר"ד ;ן17 צעד מָאמ .עטכישעג .

 ןָאעלָאּפַאנ ןוכ ןעטפירש עטנַאקעּב:טשינ ןופ גנוק

 רעּכיש .י ר"ד טימ סעומש ַא| .ןעטשרע םעד

 טָאה רע עכלעװ ,ןרָאומעמ סיקסניפמעק ןגעװ

 {10185--101541 ,12 גױא טנײה .(טקצדטנַא

 באז 'ר ,9 ,ןַאמפיש

 .ן2 ּבעפ ןּבעל'נ .?טײצ
 .רָאי ןײז וצ} ץבעי

 ן101391

 ן10140) ,24 יַאמ טנײה | ר"ד .נ .י ,ינוחמש

 .הבושּת ןופ בוט.בי רעד .ּב ,8 ,רעדיינש

 םעד ןגעװ הירכז איבנ רעד 3 טּפעס ליװ טײצ
 {10149-2110141| 20,  ילוי .באּב:העשּת תינעּת

 .כעז ןיא ןעּבעל ןעשידיא ן'סױצ .ש ,תויּפלּת
 טּפעס ,20 ילוי לּבט"דיי .טרעדנוהרהָאי ןעטנעצ

 ה"לש ,, רעד}7 ץיװרוה ױלה היעשי 'ר 2
 {10144--10145) 7 יַאמ ,30 ּפַא .("שידקה

 סעזייר .עיפַארגָאעג 1

 דומל .ןלױּכ ןופ עיפַארגָעעג .ש ,ןָאזטַארּבַא

 רעדליּב טימ טרירטסוליא} ןלױּפ ןקיטנײה ןופ

 .'ז 165 .עגיל.רוטלוק :עשרַאװ .(סעטרַאק ןוא
1014 

 ,טנגעג עדנעהילּב ַא ,לאצרזי קמע .י ,רגניטא*

 ןרק :םילשורי .ױבּתױארעּביא ןוא הדירי ןייז

 {10141 .'ז 45 .דוסיה

 ינצ מעל ע ,עיפַא וגָאעג .ג ,ווָאנַאװיא

 ןוא עּבַאגסױא צט:4 .לײט רעט.| ,סרוק רַאט
 .עגילירוטלוק :װעיק .עגַאלּפױא עטצנַאגרעד

 .סעטרַאק עסיורג 9ך-יז 180 |1926 :עליה) ,3

 {101471 יה }1 .יזקקע 0

 =רַאק 5--יז 128 .עּפָארַײא .לַײט רעט48 -- --

 יי | .יר 1,10 .יזקצ 8000 .סעט

 ךופ עיפַארגָאעג עשימָאנָאקע .א ,ווָאסירַאּב

 *גורק .מ שידיא .דנַאּברַאפנטַאר ןשיטסילַאיצָאס

 +טַאלּב-רעש ,צליה} .עגיל-רוטלוק :װעיק .קַאיל
 ן101491 יה 1,20 ןן22

 ,ייווגורוא ,עיליזַארּב , עקירעמַא-םורד
 116140ש8מ0 קע266 010016זמ .ַאניטנעגרַא

 יש 07200216 610/8ע20ץ)םצנמ קעק} עם1-

 180. ץעבסש 1 0216 800160226)

 ליַאמ לַאיָאר יהד,:טּפַאשלצזעג-ספיש :אשראוו

 110150} ַײז 48 ."אק טרעקעּפ םיטס

 -ָאנָאקע .א .ג סוּבעמ ןוא .ּב .מ ,ףלָאװ
 .לײט רעט:1 ,דנַאלסױא ןֹופ עיפַארגָאעג עשימ

  'שידי .עקירעמַא ןפָאצ ןוא עּפָארײא וװעריַאמ

 .דנַאלסורסַײװ ןופ גַאלרַאפ:עכולצמ :קסנימ .ר--ג

 .'ר 1,538 .יזקצ 5000 .עטרַאק 1{ןיז 1
101511}. 

 {10152  י9509 צו .שריה ,שטיװָאטַארּבַא

 םעד ןיא רעהנואװ רוטַאנ .9 ,רעדניּבניא
 .12 װָאנ װרָאפ .עקירעמַא ןופ טסעװ ןעטײװ

101531 

 יירפ .לָאּפ דרָאנ םוצ עזַײר ןַײמ .ר ,ןעסדנומַא
 {101541 .17 יַאמ

 ןופ ךאלסיפ עשרעניה ףיוא .לארשי ,ןַאמסָא
 ן101551 4 טקָא גָאט .(טסעװ רעטײװ רעד ןיא עזר ןיימ

 .(גנוּבײרשַאּב ַא} ָאלרַאק עטנָאמ .םולש ,שַא
 =יא עזייר ַא ן19 ּבעּכ טנײה ,23 נַאי וורָאפ

 ,23 טְקָא װרָאפ .ןָאגַאװ ןיא ןעליוּפ רעּב

 טנײה ,30 טקָא װרָאפ .עשרַאװ ;19 װָאנ טנַײה

 .ןעלױּפ ןיא רעטײּברַא רעשידיא רעד ;206 ּווָאנ

 46 ,8 ,4 ,3 נעשט טצי'ּברַא ,15 ּװָאנ וװרָאפ

 טניה ,25 װָאנ לּבפ"נ ,6 װָאנ װרָאפ ,זדָאל
 {10160--10156| .13 צעד טנײה"וירַאּפ ,3 צעד

 רעשידיי 8 ןיא גָאט ַא .בקעי ,יקסנַאשַאטָאּב
 ,9 ץרעמ לּב'זירַאּפ .עניטנעגרַא ןיא עינָאלָאק

 ןכירטש) עניטנעגרַא ןיא ןּבעל טשידי סָאד 0

 {10103--101:11 ,24 רַאקוּב טרָאװ"וא .{ןציטָאנ ןוא
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 ןיא ןעדיא יד ןופ ןעּבעל סָאד ,ב ,קיניװטַאּב

 ,םיטחוש ;50 ץרעמ ּװרָאּפ .ָאײהָא ,דנַאלװילק

 ןוא טדעטש רענַאקירעמַא יד ןיא םיבצק ןוא םינּבר

 {10104-10165) .10 ּפַא .ךעלטדעטש

 ן101559 .18 גױא מירפ .לָאּפ.ןופצ םעד טקעד .טנַא ּבָאה ךיא ױזַא יװ ,דרַאשטיר ,דריאּב

 רענַאקירעמַא רעד ןופ סורג ַא .מ ,לַאקַאּב
 -עטשטפירש ןשידיא ןטימ יוװרעטניא } ץניװָארּכ

 .21 טּפעס ײרפ .(תוכרּב .ז רעל

 ןוא סױרג טרעװ דרע רעזנוא .ל ,ןילודָארַאּב
 -ַאֹּב עגידעּבעל יװ זַא רעגָאמ ןוא קיד ,ןיילק

 -עמַא ןַא ןופ גנוטּכױהַאּב עטגַאװעג) ןעשינעפעש

 יד ױזַא יװ ;10 יַאמ גָאט .(ןעטנרעלעג רענַאקיר

 טכיײרגרעד ןעּבָאה רעהילפ-טפול רענַאקירעמַא ייוװצ

 |10165--10167} ,1} יַאמ ,לָאּפ.דרָאנ םצד

 .ןורבח זיּב םילשורי ןופ .ַאּבֹול ,װָאכַארַאּב

 .22 ,21 ּברַא"די |הלּפכמה תרעמ רעד ןגעווו
 ן101691

 לּבט"דיי .רעזעניכ יד ןוא ַאניכ .ש ,יקסראּב

 ן10170 .10 ,18 פא

 טנײה ןופ טײקשידוי ןוא ןעדוי ,קחצי ,ן--ּב

 דוי .(לעּפערק .י ןופ קרעװ ןעזעיר ןרעּביאל
 {101711 .8 טקָא

 .ןַאּפַאי ןיא םיבושי עשידיא יד .םחנמ--ןּב

 יי | .10 בעפ קלָאּפ

 .רעד. ןופ לעװש םעד ףױא .דֹוד ,ןָאסלעגרעּב

 יד ןופ ןקורדניײַא) "טלעװ רענעי, ןוא *טלעװ

 .דנַאלטסע ןיא ;19 טּפעס יירפ .(רערעדנַאװרעּביא
 ןעשידיא ןוכ רעדליּב ןוא ןעפיט ;30 נַאי װרָאפ

 .עװקסָאמ ;12 נַאי ,ַאגיר ןיא זױה ןעטנַארגימיא
 {10176--10175 ,29 גיא מירּפ

 טגײה ןופ םוטנעדיא ןוא ןעדיא .קחצי ,ןיניירּב

 *ערק .י ןופ ךוּבלמַאז רעשירָאטסיה רוטלוק ַא'ל

 טון .39 קלָאפ"די .4לעּפ

 *סימ עײנ יד ןוא עטלַא יד .ןבואר ,ןיניירּב

 ן2 ינוי גָאט ,7 יַאמ מָאמ .לארשי:ץרא ןיא קיט

 יַאֹל ךוּב-גָאט ןיימ ןופ רצטצלּב

 ןַא ןוא לּבוקמ ַא ;24 טקָא .(עזײר ַא ןופ ןעציט

 .םילשורי 17 װָאנ .(םילשורי ןיא) טסימעכלַא

 .סור ןיא סעינָאלָאק עשידיא יד רעּביא ;14 װָאג
 צעד .לָאּפַאעג ןופ ןעדיא יד יײּב ;17 װָאנ .דנַאל

 | ן10166

 לעקיטרַא רעטצעל 116 ,18 צעד .װענישיק 3

 *ניק ןעשידיא ןיא ;10 צצד .וענישיק ןעגצװ

 ףפֹּכ ןופ ןעקורדניַא לארשי ץרא .ףרָאד רעד

 ּפשידיא יד רעּביא עזײר ןַײמ ;{27 צעד ,םידלי

 ווירּב ;23 צעּד מירפ .דנַאלסור ןופ סעינָאלָאק
 .לסעק ןעגידנעכָאק ַא ןיא .דנַאל סור ןופ

 ?װקסָאמ ןיא רעטימעג ערעװש ;27 ינוי גָאט

 ,3 יליֹי .(ןעשינעגעגַאּב ןוא ןעקירדנייַא עזיירק

 יירּב 111 ילוי .לנַאלסור ןיא ;4 גױא ליװ טײצ

 ;8 גױא ליװ טײצ 15 ילוי .דנַאלסור ןופ ףע
 גױא גָאט .עװקסָאמ ןיא רעּבײרש עשיסור טימ

 ןוא םיױרט ;22 גױא לּבט"ָאל ,10 גױא מירפ ,2

  לּבפ"נ ,18 גױא גָאט ,דנַאלסור ןיא טַײקכילקריװ

 טניײה-"זירַאּפ .דנַאלסור ןיא ןעּבעל סָאד ;31 גױא
 {10194--10178| .12 גױא

 יד ײּב סעּפעטסַאגלָאװ יד ןיא .להר ,תֹוכרַּב

 {10195) .11 קוצ .(ןעכירטשל ןעשטייד

 דנעגוי רעזנוא ואװ ,טרָאד .םולש ,ּבילטָאג
 רַאפ םרַאפ רעד ןיא ךוזַאּב ַא) ןעּבעל ײנ ַא טוב

 םיט רעײנ ַא .ױלסינַאטס ןיא ךעלדײמ עשידוי
 טּפעס טַאלּבגָאט .(יורפ רעשידוי:שיצילַאג ַא ןופ

 יד -- זלַעּב סױא טהעז יװ 10 טקָא גָאט ,5

 --לָאּפָאנרַאט ;24 טקָא .קידצ רעזלעּב ןופ םייה

 ;ן20 טּפעס .עיצילַאג ןופ גנוטסעפ הלּכשה יד

 עיצילַאג ןיא טָאטש עשידיא עגידריװקרעמ ַא
 ןהעש גירק טלעװ ןיא ךיז טָאה ווָאקטרָאשט)

 עטסערג יד ןופ ענײא טנײה זיא ןוא טלעקיווטנע

 יד ןעשיװצ ;22 טּפעס .(עיצילַאג ןיא טדעטש

 רענעזעװעג רעד --- דָארּב) עיצילַאג ןופ תוברוח

 ;6 טּפעס .(רעטנעצ סלדנַאה רעשידיא רעסיורג
 טימ טלעװ יד טגרָאזַאּב סָאװ טָאטש ַא--ײמָאלָאק
 110201-101961 ,2 טְקָא .םיתילט

 ַא ןוכ ווורּפ ַא .ָאטעג רענליװ .א ,ןָאדרָאג
 .עגליװ ןשידיי םעד רעּביא רעזײװגעװ ןשיטקַארּפ
 ן10200} ,4--5 '?עצטוגמה ,246028:/4

 מירפ .רעולעפ רעמירק יד רעּביא .ח ,ןידליג

 1038 .7 ,4 טקָא יײרפ ,19 טּפעס

 .געוו ןופ ףצירּב .ר"ד .א ,גרוּבזניג

 ינעגעגַאּב ןוא סעקנעצס ,רעדליּב) ףיש ן'פיוא

 רהָאי ןהעצכעז טימ זירַאּפ ;16 ינוי וורָאפ .(ןעש

 רעטלַא רעד ןיא ךוזַאּב ַא ;9 ילוי .רעטעּפש

 +20 ,19 גױא גָאט"ליװ ,31 ילוי .םכש טדָאטש
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 לאװ טדָאטש רעד וצ געװ ןפיוא ;17 טּפעס מירפ

 ןוא ןעקנַאדעג) ןערָאװעג ןערָאּבעג זיא סוזעי

 גױא גָאט"ליװ ,4 גױא װרָאּפ ,(ןעגנוטכַארטַאּב

 עגיטסעלַאּפ ןיא טעטש ייווצ ןוא ןערעסַאװ יירד 7

 םי רעד ןוא ,תרנּכ םי רעד ,תפצ ןוא אירבט)

 עײנ יד ךרוד עוזר ןַײמ ;7 גוא וװרָאפ ,(חלמה

 םיצולח יד סָאװ .ַאניטסעלַאּפ ןיא סעינָאלַאק

 410 גױא ."קמע, םעד ןיא ןָאטעגּפױא ןעּבָאה

 .ביבא-לּת ןיא טײקגדָאל-סטיײּברַא ןוא רעטײּברַא

 רעד .עניטסעלַאּפ ןיא טדָאטש עשידיא עײנ יד

 ַאמַארד ןוא קױומ ן12 גױא .סידירק רעגיטציא

 ןעדנעװָא עטנַאסערעטניא ײװצ) עניטסעלַאּפ ןיא

 ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ;15 גױא .(ביבא-לּת ןיא

 דַאּבסלרַאק ןיא ךוזַאּב ןַײמ ;31 גױא .טשערַאקוּב

 .עסרַאװ ןופ ןעקורדנײא ;2 טּפעס .גָארּפ ןיא ןוא

 .עשרַאװ ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד ;4 טּפעס

 ."ליװ ,11 טּפעס .עגליװ עגיטציא יִד ;7 טפעס

 .ןעסַאג רענליװ יד ףױא ;29 ,28 טּפעס גָאט

 "ןערוטלוק ,, יד ןופ ףמַאק רעד ;13 טּפעס ּורָאפ

 המחלמ ַא ןיא ךוזַאּב ַא ;22 טּפעס .ענליװ ןיא

 "דליװ רעכילשנעמ ןופ תודע עמוטש יד) דנעגעג

 לבפ"נ .זירַאּפ ןיא ןעדוי יד ;23 טּפעס ,(טַײק

 .פ טּפעס .םחל תיּב ןוא ןורבח ;6 גױא
 ן1021--10204}

 .עזייר עגיימ ןופ .ךורּב ,ןַאמזַאלג
 ןופ} /?סעקינלָארַאנ; עײנ יד ןקורדנייא

 118 לּב'טיל .(דנַאלסור:סײװ רעּביא עזײר ןיימ

 ןופ דנַאלסורסײװ ןופ ןרעױט יד ;480--433 יז

 ײרּפ .('קירוצ ןוא דנַאלסורסײװ ןייק עּגיַארקוא

 =סײװ ןײק עניַארקוא ןופ} סעקװַאקוק ;10 ּפַא

 .דרע וצ ;{3 ,17 ּפַא .(קירוצ ןוא דנַאלסור

 :יַאמ |דנַאלסורנטַאר ןיא סעינָאלָאק עשידיי יד ןופ}

 .ײר} ?סנַארפ לעּב ַאל, ן!9 טּפעס .ןצינערג 0

 .20 צעד .(ךײרקגַארפ ןוכ ןקורדנײא עז
102521-- 1097 

 |10225) .1605 צז .ש ,תולג

 יל ןיא עלעזניא רעשירַארעטיל רעד ,8 ,ץרעג

 װָאנ מירכ .4ענדָאמ עכלעזַא ןקורדנײאל יב
9. (10329} 

 ןיא לַאטרַאװק רעשידיא רעד .ל ,י יקסנַאדילָאד
 עגיטכיוו ַא טלעיּפשעג לָאמַא טָאה סָאװ ןָאדנָאל

 טרעװ ,ןעּבעל ןעשילגנע ןוא ןעשידיא ןיא עלָאר

 {10230) ,2 טּפַעס לּבט"דיי ,ןעדגואווש רעפ

 ,90 גַאי גָאט .עגיטנעג

 .רַאק ןופ ןדי.גרעּב יד ײצ ,.י .ש ,ןָאזּפרַאד

 בָאי לּב"וירַאּפ ,(ןשטנעמ ענעסעגרַאפ) סור ןטַאּפ

 :גַאװ ענײמ ןופ} ןעדוי.גרעּב יד יב תוּכוס 1

 טּפעס לּבפ"נ .(סור ןטַאּפרַאק רעּביא ןעגנורעד

 נַאי לּב'זירַאּפ .עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןדַײ יד 9
 ן10333--102311 .2/ 1

 ןטַײװ םעד ףױא ןדי יד ,יכדרמ ,אנייד
 {103541 .103 ,104 ,103 טרָאװ .חרזמ

 .רעדנעל עשיװַאלסיםורד ןיא ןדיא יד .וו .ה

 1025 .1 ָאג מירפ

 דיז ןופ רעדנעל יד ,מ ,ןַאמטלַאח
 :סגנואײרפעּב רעד  ,רַאװילָאּב .עקירעמַא

 יא רעכַאלטכישעג) .עקירעמַא דױ ןופ רעפמעק

 ײרפ .(ַאלעוצענעװ קילּבוּפער רעד ןופ קילּברעּב

 ,ןסינמײהעג ןופ דנַאל סָאד ,עילדַארּב ן5 נַאי

 .עג ןוא גנורעקלעפַאּב ריא ,עילױַארּב ;!0 גַאי
 ן10235--109361 .17 ּבַאי .עטכיש

 טצ*ּברַא .װָאכָארָא ב תנוכש ןיא ,ד ,ןייטשפַאה

 110359} ,197 רעשט

 ןיא רוטַארעטיל לארשי-ץרא .ּבַא .ח ,ץיוורוה

 ,אניטסעלַאּפ, סכיאנעש ןָאפ ר"ד ןגעװ} .שטײד
 קלָאפ"דיי ן"דנַאל עטּבָאלעג ס'ניא טרהַאפ ענייא

 ןיא רוטַארע טיל לארשי ץרא 7

 עגילייה ףיוא , יטהַאַאה ַאיליה ,א .שידצעווש

 ןופ "םילשורי ןַײק עזַײר ַא, .ּב ;ן325 ."ןעגעװ

 ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד-- 137 .קעעּב קירדערפ

 ן10243--10240| .28 גױא לּבט"דיי .דנַאלטסע

 ײרַא .גע וו ןּופ ףצי רּב ,ץרּפ ,ןייּבשריה

 מָאמ ,24 בַאי טצ"דיי

 .נעגרַא ןיא ןעטסינָאלָאק עשידיא יד ;12 ּבעּפ

 גָאט .ןעּבעל ײז יװ ןוא ןעטײּברַא ײז יװ .עניט

 .עלישט ;9 ץרעמ לּבטיָאל ,נ ץרעמ מָאמ ,8 ּבעּכ

 ּפַא .לײװ ַא ףױא טסַאג ַא ;14 ץרעמ גָאט

 }2 יַאמ גָאט .ולולָאנָאה }21 יַאמ לּבפ"נ 8

 עזײר ןײמ ;5 טקָא מָאמ ,16 יַאמ .ַאמַאהַאקָאי

 ."די ,26 ּבצפ .ןעילדַארּב .ַאקירעמַא-םורד ןיא

 .לַאנַאק רעמַאנַאּפ רעד ;120 ,119 ָאיר לּבװ

 118 יַאמ ,ןַאּפאי ןײק געװ ןפא ;4 ּפַא מָאמ

 טּפױה יד ,ָאיקָאט .ןַאּפאי ןופ ףעירּב

 120 טּפעס מָאמ ,24 יַאמ גָאט .ןַאּפַאי ןופ טָאטש

 ןוא ַאקירעמַא ן91 יַאמ גָאט .ברעב ןוא חרזמ

 "נוי .סעיצַאזיליװיצ ײװצ ,רעדגעל יה? .ןַאפַאי
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 ייה ששױענַאּפַאי ;19 יגוי .שנעמ.טקלָאֿפ ַא 3

 =ַאי ןיא ןעּבעל ּבוטש סָאד ןוא רעּביטש יד) רעז

 ילוי .רעטעג יד ןופ געװ רעד ;כ ילוי .(ןַאּפ

 עיגילער ןוא טסנוק} רעטעג רעזענַאּפַאא 1

 ןעמערּב עטזַאלעגרעטנורַא 124 ילוי .4ןַאּפַאי ןיא

 ,(סַאג ןיא ןוא ּבוטש ןיא יורפ עשיזענַאּפַאי יד)

 גױא .ךױר ;5 גױא .רעדלעפ סנַאּפַאי 121 ילוי

 טּפעס טצ"דיי ,2} גױא .ךעלעדיא עטר יד 8

 .ַאל ןיא רעטַאעט טליּפשעג טרעװ'ס ױזַא יװ 3

 "ַאי ןיא םוקילּבוּפ סָאד ןוא ןערָאיטקַא יד) ןאּפ

 .(טליּפשעג ןעטרָאד ןערעוו צכלעוו ןעסעיּפ יד ,ןַאּפ

 עשײג יד }11 טּפעס .לעװש םייּב ;20 גױא גָאט
 :?טיל ,8 טפעס .(ןַאּפַאי ןיא ױרפ עגיטסול יד)

 .ןעגרָאמ?הירפ ןופ דנַאל סָאד--ַאצרָאק }127 לּב

 ןופ ףעירּב .רעיורט רעסײװ רעד 127 טּפעס גָאט

 רעלעירטסודניא רעד--ַאקַאסָא ;4 טקָא .ַאצרָאק
 .ּפָארַא טימ ןפ טּפעס טצ"די .ןַאּפַאי ןופ רטנעצ

 רעמיוּב-ןעשרַאק ;26 טּפעס .ןעמערּב ענעגנַאהצג

 ַא רעטנוא ;27 יגוי גָאט ,28 יַאמ מָאמ .ןעהילּב

 ןיא ךזעּב ַא ןופ ;12 װָאנ מָאמ .ךַאװ רערעװש

 .עניכ ןופ ףע יר ב 110 צעד .רוטרַא-טרָאּפ

 וָאנ גָאט .עניֿכ ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא .ןיִקעּפ

 רעסַײװ רעד, 92 ּװָאנ ."טָאג ןופ ןהיז יד, 7

 יד ףױא ןעקוק רעזעניכ יד ױזַא יװ ."לעװַײט

 צעד .טצעוַאּב טרָאד ךיז ןעּבָאה סָאװ רעעּפָארײא

 ןיא ןעסטנעמ ןעמירָא םעד ךױ טּבעל סע יװ ;9

 ןוא סַאג ןופ רעדליּב .צניכ רע'בורח רעגיטנייה

 צעד ,רעזײלרעד רהיא ףױא טרַאװ עניכ-- .זיוה

 .רבק ןויּב גיװ ם'נופ ;20 צעד .יַאכנאש 1

 ,151 לּב"טיל ,ןָאילימ טרעדנוה ריפ ;27 צצד
 10250--10244) יט

 לּבט"ָאל .זירַאּפ ןיא ןעדוי .יבצ ,ןַאקשריה

 .29 יַאמ לּב"זירַאּפ .ןדיי רענמיּת יד ;23 ּפַא
 - ן1ספ59--10281

 וורָאפ ,לַאפ.רעסַאװ ַארַאגַאינ .ש ,רעללעה
 {102581 ,31 בגַאי

 יַאֹּפ .עיגלעּב ןיא ןדײ ןּבעל יװ .נ ,ןַאמרעה

 {102541 .2 יַאמ לּב"זיר

 יד רעּביא עזײר ןַײמ ןופ .ל .י ,ןַאמלהָאװ
 .לילג ןיא ןוא קמע יא סעינָאלָאק ןוא טדעטש
 .םי ןפױא רעשיפ ערעזנוא יב ;3 טּפעס מָאמ
 ן10250--102581 9 טּפעס .תרנּכ

 ןוא ץוּבק ןשידיא ןופ ןּבעל רָאד ,רערעדנַאװ -
 {71 ,23 ּבעּכ קלָאּפ ,למעמ

 ןיא װעטנָאי-רּבַאיטקָא ,8 ,ש ,יקסרַאינּפַאװ
 =ײטש-ספרָאד ןופ ןציטָאנ} ףרָאד ןשידיא ןטלַא
 1051 ,4 רעױּפ"דיי .(רעג

 ןופ} לארשי ץרא ןופ בגנ רעד .מ ,ןַאמטרָאװ
 .כילגעמ ערהיא ןוא לארשי ץרא :עירעס רעד
 ן10259 .55 קלָאפ"די .{ןעטייק

 ןיימ ןופ) .עשרַאװ זיּב זירַאּפ ןופ .חנ ,לַאטיװ
 יד ףױא ;14 גַאי טצ"די .(עפָארײא רעּביא עזיײר
 ן10591-310990| .5 ץרעמ לּב"זירַאּפ ,סיקװעלַאנ

 בושי רעשידוי רעַײנ רעד ,ל"ד .ש ,גרעבבַײװ

 ן10592) .17 צעד מָאמ .לַאגוטרָאּפ ןיא

 .75 צז .טייהשנעמ יד ןוא טלעװ יד
(10593} 

 רעד ןיא עגַאל עגיטציא יד ,ז ,ףַארדנעװ
 .8 טּפעס װױָאפ .דנַאלסור ןיא לטעטש רעשידיא

 ן102941

 עצרַאװש יד ןעשיווצ .ה 2 ,יקסרָארָאגַאז
 ןיא רעטייּברַא עשידוי יד ייּב ךוזעּב ַא .ךעלעדוי
 ,15 גױא מָאמ .ןעיגלעּב ןיא ןעטכַאש-ןעלהױק יד
0 27, 102951} 

 ,ַאדַאנַאק ןיא עסַאמ עשידיא יד .ג .ַּב ,קַאז
 {109961 .4 ,1 ינוי דָא"דפנעק

 ןעּבעל ןעשידיא ןופ ףךליּב ַא .ש ,סַײװרעּבליז
 .8 ָאנ גָאט ,ךַאלטעטש עשיווטיל יד ןיא

 ן10297

 רעד ןוא "גנוטסעפ צשידיא , יד .ּב ,טרעפליז
 רעּביא עזײר ַא ןופ םירק ןיא "טפשוהי קמצג
 װָאנ ײרפ ,םירק רעּביא ;31 טְקָא מירפ .(םירק
 ן10299--1029 טי:

 .יא רעד ןופ בצ דליב .י 2 ,רצנביז

 ץרעמ טנײה .ןעליוּפ ןיא טיוג ר צשיד

 סענעצס ןוא רעדליּב ;19 ץרעמ .1 .אנליו ;0

 וורָאפ -.ענליװ ןיא הטױנ רעכילקערש רעד ןופ

 עשידיא יד ןופ עגַאל עגיטציא יד 23 ּבעפ

 רעדליּב ;27 ּבעפ .אנליװ ןיא ןעטלַאטשנַא-הקדצ

 יד ןיא הטױנ רעכילקערש רעגיטציא רעד ןופ

 }2 ץרעמ .קַאטסילַאיּב ןוא אנליװ ןופ ןעלוש

 ,ֿפדָאטש ןייק טיג רהעמ ןױש יא קָאטסילַאיּב

 עטלעפײװצרַאפ יד ;4 ץרעמ .ןימלע:תיּב ַא רָאנ
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 ץרעמ .ֹודָאל ןיא רעטיײּברַא עשידיא יד ןופ עגַאל

 ּפַא .ןעלױּפ ןיא ןעדיא טרָאפ ןעּבעל ױזַא יװ 0

 |10805- 10300} .94 לּב"טיל .ענליוו-- 2

 צנַײמ ןופ} דרע רעדַאנַאק ףױא .בקעי ,רעּפיז
 911 ,2 דנַאלײנ .(געװ ןופ ןעציטָאנ

 .עק .ביבא:לּת עײנ סָאד ,םהרבא ,םיוּבנענעט

 ן103101 .16 ,15 ילוי דָא"דענ

 עו .18 יַאמ טנײה .לארשי

 114 גױא גָאס .טסַאג וצ יסר ײּב .ד ,ינרַאשט

 יַאה) דנַאלסורסײװ ןיא ןעּבעל עשידיא 'סָאד
 .4 ּפַא ,(לצמ |10313--:103121

 רפכ) ףרָאד וצ ףרָאד ןופ .ש ,ץיװַאנרעשט
 ,טָאטש-םי יד ביבא:לּת {22 גױא שזיָאמ .(רוכָּת
 ן10315--103141 .8 ץרעמ

 .לָאּפ דרָאנ םעד רעּבירַא ןױש .ּב ,ווַאּבוקַאי

 וו | .15 יַאמ ײרפ

 ,ילַאג חרזמ ןופ ףעירּב-עזײר .י ,יקסװוָאּבוקעי

 רעװָאקטרָאשט רעטמהירעּב-טלעװ רעד .ןעיצ

 מָאמ .רהָאי 26 ןױש טגײװש רעכלעוו -קתוש ,

 {10517} .22 צעד

 -גָאק ײרד יד לָאּפ ןופצ םוצ .י ,יקסנושַאי

 ןע .28 יַאמ טצ"פ .(ןטנערוק
 יַאמ גָאט .עיגלעּב ןיא בושי רעשידיי רעד
31 : 10519| 

 .ַאקירעמַא ןיא תודיסח ןוא םידיסח .יבצ ,ןהּכ

 {103201 .40 צעד לּבט"דיי

 -'דיי .יניס גרַאּב םוצ עזײר ַא .יבצ ,יאדשּכ

 גױא ,5 ילוי ,4 ינוי ,25 ,21 ,18 יַאמ לּבט
}103811 11 

 גוי"רפ .גנורעקלעּפַאּב יד ןוא דנַאל סָאד ,עניכ
 ,0--5 יז 1
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 עסױרג 100 ןופ טהעטשַאּב עקירעמַא .ה ,גנַאל

 װרָאפ .ךעלטדעטש ענײלק דנזױט 20 ןוא טדעטש

 {103231 .26 טּפעס

 ַא ןופ ןציטָאג .װ ,ידלָאטרעּב---יקצַאל
 ,גרעּב ןשיװצ--אטלאס .רערעדנַאוו

 גָאי לּב"זירַאּפ .םיחרוא:תסנכה ןופ בוט םוי רעד

 .טײקכעלסריװ עקילײה יד רעדָא עפנַאטנַאס 0

 .רעדָא

 ףַא .דנו ע נ ןיימןופ תומישר })} ּבעּפ

 =נעמ }2 טּפעס מירפ .עניטנעגרַא ןופ גרעּב יד

 .ּפער רעניטנעגרַא ןופ ןטרָאגנייװ רעד -- אסאד

 עגישַאר ,טעּברַא עליטש-- ;14 טּפעס .קילּב

 .4 טקָא .(עטיל ןופ ןקורדנײא עזייר} תולועּפ
 ן10398--10324)

 .ַאק) לזניא ןרַאּברעדנואװ ןפַא ,ר"ד ,ּב ,רעּביל
 ףקורדנַײא צזַײר .עילַאטיא ;1} ּפַא יירפ .,(ירּפ

 עינַאּפש ןיא ףמַאק ןסקָא רעד ;19 גױא עסערּכ

 ,28 יַאמ גָאט"ליװ ,4עינַאּפש ןופ ווירבל
 ן10331--103991

 ןיא ןעדוי יד ךיז טּבעל יװ .ם ,ןַאמרעּביל
 {105321 .16 װָאנ לּבט'ָאל .עירַאגלוּב

 .גיא-געו) ּבײהנָא ןופ דנַאר ןפיױא .ה ,קיווייל

 יבוי ,6 ּפַא ירפ .{דנַאּברַאכ ןטעװָאס ןופ ןקורד

 ,בוט םוי רעקיטסָארפ ;10 ,5 טקָא ,28 טּפעס 6

 41 ץרעמ ,26 ּבעפ טצ"פ .עװקסָאמ ןופ ןקורדנַײא

 ="טיל .דנַאלסור ןטַאר ןופ ןקורדנײא סקיװַײל .ה

 ן10355--10333) .109--108 יז 03 לּב

 .ָאנְל טײקשידיא רעטרופקנַארפ .ס ,א ,קיריל

 ן10350} ,350 ילוי טנַײה .(עזײר ַא ןופ ןעציט

 ַאל .עקירּפַא םורד ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל סָאד
 .4 נַאי רוק"װָא .(גרוּבסינַאהָאי ןופ ףירּב
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 ,דנַאלסור ןיא עזייר ןיימ ,דרַאנרעּב ,שַאקעל
 1033 ,13 צעד שזיָאמ

 ןּבעל"דַאר .רעג ןיא הנשה:שאר .א ,ןַאמרעל
 ן10589| ,5--3 יז 9

 ן103401 .1619 עז .בקעי ,יקסניצשעל

  .צק .סעינָאלָאק עשידיא רעמירק יד ןיא .ב .מ

 ן103411 .17 װָאנ דָא"דענ

 *עלָאּפ ןוא ןילהָאװ רעּביא .לאוי ,םױּבטסַאמ

 װָאנ טנַײה .(םינָאלס ןוא ָאנװַאר ןעשיווצ } ןעיס

 ן10548-105421 ,26 ינוי טַאלּבגָאט ,ןעיצילַאג ;1

 .ק עמ צניימ ןופ .ר"ד .ש ,סעשַאגרַאמ

 וצ ןחרּת יב ןעשינעגעגַאּב רענַאקיס

 עינָאלָאק ןופ ןעדיא רעיפ יד ;3 טקָא גָאט ,טסַאג
 {10845-- 1041 .10 טקָא ,סעלַאטרָאּפ

 ןעדנעגעג עשידיא יד ,ןויצ ןֹּב) .ּב ,ןַאמיימ

* 
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 ,223 רעקעװ .טדעטש רענַאקירעמַא עסיורג יד ןיא
1 

 יַאֹרֵא ןיא דיא רעינמיּת רעד .חנ ,יקסווַאקשימ
 קוצ .(ןעקירדגייא עזייר}} לארשי ץרא ןוא ןעיב
 .ן103471 : :5

 עגיטנײה סָאד .ַאקירעמַא-דח ןיא ,ל ,ךאלמ
 גָאט .רעדנעל רענַאקירעמַא םורד יד ןיא ןעּבעל

 .5 צעד עסערּפ .ןציקס רעיהאּב ;12 צעד
102451--10349 

 ײוקעגקירוצ ַא ןופ ןעקורדנַײַא) עשרַאװ .םחנמ

 ,טדָאטש-םַײה ןיימ---קסירּב 14 טּפעס גָאט ,(םענעמי

 ,ןכירטש .ענליװ ;22 טקָא טבײה ,10 טּפעס

 .30 ,28 צעד גָאט"ליװ ,9 צעד יירפ
108501--10392 

 ןײק /?טסָאּפנסקָא6 רעד טימ ,השמ ,רידַאנ

 טָאטש יד, ;6033--632 'ז 123 לב"טיל .ענליװ

 י(עװקסָאמ :סעיפַארגעזײר}} *ּפָאק םענעדלָאג ןטימ

 .ַאי ַא למיה ןרעטנוא ;12 ,11 ,10 טּפעס רפ
 י(עיזורג ןוא זַאקװַאק ןופ סעיפַארגעזײר} דיר

 {28 ,27 װָאֹנ ."עטיור, ןשיצ *ענירג, ן9 טקָא

 ,9 ,41 צעד ."עיצולָאװער רעד ןופ גָאט רעד,
103531--10357 

 ןופ ןקודדנייַא .דֹוד שריה ,גרעּבמאנ

 ,םילשורי .העיסג לאר שי-ץרא ןיימ

 .מירָא ןופ טסענ ןיא ;11 ץרעמ קלָאפ !םילשורצ
 }15 ּפַא ?דנַאל סָאד וטסנעק וצ ;18 ץרעמ .טײק

 ן25 ינוי ."ירעלַאג עלַאנָאיצַאנ--עקידעּבעל יד,

 עדײּב ןופ .ןע ציטָאניעזייר עניימ ןופ
 יד ײּב ןט0 ּפַא מָאמ ,2 ּפַא גָאט .ףיש ןעקע

 ןופ--קרָאיײוװיג }11 ינוי .ַאקירעמַא ןופ ןערעיוט

 .דליּב רעקרָאייוינ 130 ילוי .ןהעזעג ןעטיײװ רעד

 ;8 טּפצס .ןעױּב ןעדוי זַא יװ ;27 גױא .ךעל
 ןופ רוחּב רעד ;22 טּפעס .ךעלדליּב רענַאקירעמַא

 ייר יד קרָאי-ינ ;17 ּפַא גָאט ,טירטס סקעסע

 יעטס ןײק ירעפ ַא ןופ ןעהעזעג טדָאטש עגיז

 ן10369- 1031 .18 צעד .(דנַאלײא ןעט

 ןופ ןעגנונעכייצפיוא ,מ .י ,ןַאמיינ

 +לַאמ .חרזמ ןצטנעהָאנ ןיא עזייר ַא

 .גיא'נַא ףיוא ןעדיא ןינמ ַא }26 װָאנ טנײה .ַאט

 ,ןעינַאּבלַא ןיא רעכוטסַאּפ עשידיא ;3 צעד .לעז
 417 צעד .ופרָאק ףױא ןעּבעל שידיא 10 צעד

 ן10374--103700} ,31 צעד .ס'ביבא.לּת עשיא'יוג

 .6 טקָא -

 יד .סקַאמ ,ױלטענ
 וילקער עזילע

14-11. 

 ןופ גנוּבײרשַאּבסנעּבעל

 טש"ּברַא"רפ .(לײט רעטײװצ}}
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 .דרע רעד רעטנוא קרָאינ .? ,וָאליָאמַאס
 1371 .1 ילוי גָאט

 .ָאק עשידיא עטלַא יד ןיא ,ד .ג" ,רעלדנַאס
 .(בָאנָארגַא ןַא ןופ ןקירדנײא עזוײר} סעינָאל
 {103771 :2 1 רעוּט* דיי

 .סטרוּבעג סמכילע:םולש ןיא .ר"ד .א ,ןינָאס

 יד ףױא שינעטערעג יד ;13 ילוי ןּבעל"נ טָאטש

 ןוא ןָאסרעכ םורַא עזײר ַא .רעדלעפ עשידיא

 .עג טָאה ןעמ ױזַא יװ ;30 ילוי גָאט .גָארָאװירק

 ַא ןכ| ּפַא .דנַאלסור טעװָאס ןיא חסּפ טרעפ

 .עגיַארקוא ןופ ךַאלטעטש עשידיא יד רעּביא עזַײר

 ץצשידיא עײג יד רעּביא עזײר ַא }17 יגוי

 ,21 טקָא .דנַאלסור ןיא םיבושי-ספרָאד
103751--10859 - 

 ּברַאפ .דיא רעשילוּפ רעד ,םוחנ ,ווָאלָאקַאס
 1055 ,7-6 יז 3
 טדעטש רעּביא .בקעי ,לגס
 ,7 װָאנ ,13 ,7 סּפעס טצ"דיי

 .ךאלטדעטש ןוא
 ' ן10354}

 ןופ ןעקירדנייַא } ַאּפָארײא-.ןופצ ,ןיא ,8 ,ץירוס
 1035 .5 װָאנ מָאמ .4.ןעיװַאנידנַאקס

 גָאט"ליװ .עדַאנַאק ןופ סורג ַא .ןתנ ,ץינלָאטס
1035 

 עז .עיפַארגָאעג ףױא םַארגָארּפ ןופ עמעכס
 ן105571 2 3

 ןעטלעװ עײנ ןַארַאפ עקַאט ןענײז .י ,םינָאלס
 {10385} .7 ּפַא גָאט ,לָאּפ דרָאנ םייּב

 *עלָאּב יד ןיא םיסונא יד .ר"ד .םוחנ ,ץשולס

 ָאקסַאלּב ;13 ,6 ינוי ,90 יַאמ שז"ָאמ .ןערַא

 עשידיא ;20 ?גוי .סאטעוש יד ןעגעװ זענַאּביא

 "ַא מ ;(חסּפ) לּבטוי'נימ ,םירַאמ ןיא ןערָאטסיגימ

 ױט רָאֹּפ ןוא ןעצינַאּפש ןיא ןעגַאר

 טרָאװ ,2 ּבעפ לּב"זרַאּפ ,10 נַאי שז'ָאמ ,לַא ג

 ןענַארַאמ עשינַאפש ;12 ּבעפ לּבט"ָאלה ,0

 יד 17 גַאי שז'ָאמ .ןעטײצ ערעטעּפש יד ןיא

 ּבעפ לּב'זירַאּפ ,24 נַאי .ָאדרָאּב ןיא ןענַארַאמ

 ירע ןימ ןוא ןענַארַאמ יד }10 ּבעפ לּבט"ָאל ,2

 431 נַאי שז"ָאמ .לַאגוטרָאּפ ןיא ךוזעּב רעטש

 ןעדיא ;7 ּבעפ .ןָאּבַאסיל ןיא ךוזעב רעטש רע ןיימ
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 םיסונַא ;14 ּבעפ .ןָאּבַאסיל ןיא ןענַארַאמ ךא

 וצ ;21 ּבעפ ,ןעטסירק-יײנ רַאפ ךיז ןעטלַאה סָאװ

 ןיא םיסונַא יד ;28 ּבצפ ,"סַאידושז , יד ײּב טסַאג

 ּפַא לּב"זירַאּפ ,7 ץרעמ ,ןַאיליװַאק ןוא עטנָאמלעּב

 ץרעמ שז'ָאמ .ערּבמיַאק ויּב ןַאיליװַאק ןופ 7

 ץרעמ .ןענַארַאמ יד יב םיניד ןוא םיגהנמ 4

 םיטויּפ ןוא תוליפּת ;2 ינוי לּב"זירַאּפ ,28 ,1

 םיבוט םימי }11 ּפַא שז"ָאמ .ןענַארַאמ יד ײּב

 ןופצ ןיא םיסונַא יד ן15 ּפַא .ןַײנַארַאמ יד ייּב

 ןײז ןיא שאראּב ןַאטיּפַאק ;22 ּפַא .לַאגוטרָאּכ

 .סוחי רעד ;9 יַאמ .אטראּפ טָאטש-רעטָאפ רעטלַא

 ה עי סב ַא ;|6 יַאמ .רעטכיד ַא ןופ ףעירּב

 ןעשיגָאלָאצכרַא םעד טימ} םודא דנַאל ןיא

 ,26 טרָאװ ,15 ילוי .(ןדריה רבע ןיא סערגנַאק

 .דעלג ןופ טכַארּפ יד ;22 ,17 טּפעס לּבט ָאל

 רבע ןיא יעּפמָאּפ יד ,שרג ;29 ילוי שזיָאמ

 רֹּבע ןיא עימָאנָאטױא רהָאי ףניפ 1 גױא ,ןדריה

 גױא .עטסיװ רעד ןיא סָאלש ַא ;15 גױא .ןדריה

 --ַארטעּפ }7 וװָאנ .םודא-עלס וצ ןועמ ןופ 2

 ןיא רעצטַאּבַאנ יד ;21 װָאנ .טָאטש רעדנואװ יד

 =עק ;12 צעד .הדוהי ןוא תויבנ ;) צעד .ַארטעּפ

 ,ַארטעּפ 119 צעד .רעעטַאּבַאנ יד ןוא סודרוה גינ

 ַא ן20 צצד .גנַאגרעטגוא ןוא טײקסױרג ריא

 9 טּפעס .הילצרה .הדוהי ןיא צזייר

 ,19 טּפעס .ךעלפרעד ערהיא ןוא ןויצל ןושאר

 {3 טְקָא שז"ָאמ ,הדוהי הנחמ ;22 טּפעס שז"דײ

 תובוחר ;17 טְקָא ,ל"למ רפּכ זיּב הוקּת:חתּפ ןופ

 ןיא רעטסעװש ערעזנוא ַײּב 124 טקָא .םירעש ןוא

 ןוא ןויצל ןושאר ןיא ךװעּב ַא) תוצובק יד

 ,15 טקָא מירפ ,8 טקָא לּבּ"נ ,(בוכורוּב תנוכש
 ן10494- 1035

 יז 5 קוצ .טסּבױּפ ןייּב ןַאקיטַאװ ןיא ,י ,טַאּפ

2--474: {10425} 

 לארשייץקרא .ןיא צזיר א .ס ,ַאקשֹורטעיּפ
 ,ךנּת ןופ רעכרעד ןוא טדעטש עטלַא יד רעּביא

 ,20 גױא טנײה .עטכישעג עשידיא ןוא ארמג

 עי ) .9 טּכעס ,

 ,ױנעקעמ .ל ,ןַאמלעגָאפ
 .10 טקָא װרָאפ .רעדנצזייר

 רעטמהירעּב רעד
 ן104571

 הלעּב ןיא םיארונ םימי .לולא ,ףסוי ,קלַאפ

 {10421 .17 טּפעס ,20 גױא גָאט

 *יײז) ןעיצילַאג-חרזמ ןיא ןעדוי .ןבואר ,ןהֵאּפ

 | .20 ילוי ,25 ינוי מָאמ ,(בצמ רעלערוטלוק רש
. (10459} 

 ן10490) *75 עז ,ןעטַאטש עטגינייארַאפ יד

 סטפנוקוצ סָאד -- עדַאנַאק .י ,יקס--ראפ

 ןוא עדַאנַאק ןופ עגַאל עשיפַארגָאדיפ יד ,דנַאל
 .2 דנַאלײג .גנולקיװטנַא עכילטפַאשטריװ רהיא

 ן104511

 עילַאטיא רעּביא צזייר .2 .א ,סקופ

 יקַא 117 ,5 ,8 טּפעס ,15 גױא טצ'פ ,ןציטָאג
 10436--10482) ? .126 לּב"טיל .ַאיעליװ

 רפּכ ןיא טחוש םיײּב .לחר ,גרעּבנעגייפ

 עשידיסח יד -- שוהאּב }19 ּבעפ מָאמ .לאקזחי

 רעד ;17 יַאמ קלָאפ .קיװַאדלָאמ ןיא ץנעדיזער
 גֶױא מָאמ .ןורבח טדָאטש רעד ןופ רעגריּב-ןערהע
0. 104371--10439 

 ןיא לַאטרַאװק רעשידיא רעד .ל ,ןײשמַאלּפ
 ן104401 .5 ינוי גָאט ,ילָאּפירט

 ריעביא עזייר ַא ןופ .מ ,רעסקַאלּפ
 4209 יַאמ לּב"זירַאּפ .ץנערָאלפ ,עילַאטיא

 ן10442-1044 29,  טּפעס סקצ"שרַאװ .םיױר

 לָאפיןפצ ןופ גנוקצדטנע יד .מ ,לעקנערפ
 טײצ עײנ .6 ןופ סעיצידעּפסקע יד ךרוד

 1441 ,(לּבט*א)

 נָאלָאק עשידוי יד ןופ רעדליּב .ּבַא ,ןַאהַאק

 עשידוי ;} נַאי לּבפ"נ .לארשי ץרא ןיא סעי
 ן10448--10444} ,22 נַאי .(ביבאלּת ןיא) יײצילָאּפ

 עילַארטסװַא ןיא ןדײ ןּבעל יװ ,ר"ד .ןעהָאק

 .0 יַאמ ליװ טײצ .+יענדיס ןופ װירּב ַאל
 ן104441

 ַאְל םיצולח רענַאקירעמַא ןעשיווצ .ז ,רעלטַאק
 רעטיג יד רעּביא לוסנָאק רענַאקירעמַא ןטימ עזייר

 .עק .(לארשי ץרא ןיא ןעדיא רענַאקירעמַא ןופ
 {104471 .18 ילוי דָא"דענ

 *יוּפ ןיא ןעּבעל ןעשימיאַארַאק ןופ .סחנּפ ,ןָאק

 {104451 .17 טּפעס מָאמ .דנַאלסױא ןוא ןעל

 י"ףיוה, רעװָאקטרָאשט ןיא תוּכוס ,ץרּפ ,ןהָאק

 {104491 ,22 טּפעס לבפ"נ

 ,רעדלעפ רעגָאסרעכ ": רעביא .8 ,רָאטנַאק

 {104501 ,139 לּבװ"רַאזָאר

 + 519 כ



 ןילָאװ .שַאילע ,ץַאק
 ,9--2 'ז 4 ךָאװ"גילָאװ ,4רימ

 ןעּבעל סע ױזַא יװ .ר"ד .ג ,ןעגָאּבנעלענעצַאק
 .ןעיגלעּב ,לעסורּב ןיא ןעדיא עטרעדנַאװעגניײא יד

 ן104551 .8 גַאי װרָאפ

 .דול---שזרעמיזדָאלװ}
104511 

 ןיא ןעדיא יד ךיז טּבעל סע ױזַא יװ ,א ,ראק
 1104 .28 צעד טלעװ'דיי .ןעיגלעּב

 יד .| .רעדליּב רעזירַאּפ .ר"ד .א ,קינלַארָאק

 רעשיזיוצנַארפ רעד 126 ,16 ינוי גָאט .ערעמיכ

 ,19 ילוי .ןעגעוװ עטלַא ףוא ;3 ילוי .סקָאדַארַאּפ

 +יק ןָאד יד ןופ דנַאל םעֶד ןיא ;6 גױא לּבט"ַאל-

 =ָאלעצרַאּב ;142 לּב"זירַאּפ ,} גױא גָאט .ס'טָאכ

 גױא .ןָאגַאװ ןעשינַאּפש ַא ןיא ;7 גױא גָאט .ענ

 גױא .עינַאּפש ןופ טדָאטש טּפױה יד .דירדַאמ

 -יװ ;5 טּפעס טנײה"זירַאּפ ,3 טּפעס טנײה ,6

 טּפעס לּבט"ָאל ,21 גױא גָאט .,םירבקי ןוא ןעג

 =?ָאל ,28 גױא גָאט .םירצמ ןופ הברוח יד 9

 ,22 טּפצס גָאט .ילאּבמארטס רעד ;17 טּפעס ?ּבס

 ןוא ןעגנומיטש ,לארשי ץרא 115 טקָא לּֿבטיָאז

 ,11 ,10 טקָא לּבטײָאל ,28 טּפעס גָאט ,רעדליטג

 טנײה"זירַאּפ ,90 טּפצס גָאט ,ביבא לּת ;18 ,7
 טקָא גָאט .ײנ ןוא טלַא--לארשי=ץרא ;13 טקָא

 .דניײרפ עטלַא ןעשיװצ }10 טקָא .2 ,םכש ןיא ;8 !

 ןיא ךוזַאּב ַא--.לארשי ץרא ןײק עניַארקוא ןוא

 רעד 112 טקָא .ללהנ עינָאלָאק רעד ןיא-- .קמצ

 ַא) לארשי ץרא ;16 טקָא .לארשי.ץרא ןופ תמא

 .ץַאלּפ רעגידײל רעד 117 טקָא .(גָאליּפצ ןימ

 ןופ רעטױט , רעד ;23 טקָא .ןעקורדניײא עשיליוּפ

 ,29 טקָא ,טדצטש עטױט 24 טקָא ."יקװעלַאנ

 .91 טקָא .ןעיװ טדָאטש עטױט יד 0
 ן10474--104541

 טדָאטש יד -- ַארַאּברַאּב ַאטנַאס .דֹוד ,שראק

 ַא ןופ ןעקורדנײא} ןעשינרעטיצדרע עֹטְפָא ןו

 ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד ;14 ּפַא שז'ָאמ .(עזיד
 |10476--10475) .16 יגוי .עינרָאפילַאק

 ש:דעטש יד ןיא טציא ךיז טּבעל יװ .נ ,רעּמוק

 יר רעּביא עזײר ַא ?עטיל ןיא רעפרעד ןוא ךעל

 ןוא דנַאלסורסײװ ,עטיל ןופ ןעדנעגעג-ץענערג
 רעשיללּפ רעד ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ עניַארקוא
 ,לפסדעטש ַא--ָאקַאר ;19 טּפעס וורָאפ .הכולמ
 ץענערג םֹוצ טקורעגוצ טָאה לַאזקיש רעד עכלעוו
 ;26 טּפעס .ןערָאװעג ךײר םעד ןופ זיא ײ ןוא
 ןײק טינ ןעגירק ךַאלוײּפ יד ואװ ,לעטדטטש ַא

 ,(רנעגעג רענליװ ןיא ץינערוק זיא סָאד) םינתח
 לָאמנײק 110 טקָא .עקיעליװ ןופ רעדליּב ;3 טקָא

 ןעװעג טינ לָאמנײק ,ןעטײצ ענױזַא ןעוװעג טינ
 עירעס רעד ןופ .,ףלעװ ;81 טקָא .ןעדיא ענױזַא

 װָאנ לּבפ"נ ."ןעסערק יד ןופ רעדליּב ןוא ןעּפיט,
6 {10477--10452 

 םזיװיטקעלָאק ןופ ןעייוו-טרוּבעג .א ,רענשזריק

 .ױּפ"דיי .(גנורעדנַאװרעּביא רעד ןופ ךעלדליּבל

 .שידיא ןוא םוטנדיא ,ןדיא ,השמ ,ןַאמניילק
 ן104541 ,2 ינוי קלָאפ ,דנַאלגנע ןיא טייק

 ."עּפָאריײא חרזמ ןיא ןעדיא יד, .ללה .,ףָאגָאר
 וי װרָאפ .ןילָאגרַאמ ר"ד ןופ ןעּבירשעג ךוּב א
 ן104581 ,18 יל

 יעגפױא טשרע ןופ דליּב ַא} רענײטש .ינבואר

 ּברַאפ .(םילשורי ןיא לַאטרַאװק ןעשידיא ןעטיוּב

 טש"וא .(לארשי ץרא ןופ םורד) בגנ רעד 7
 ן10457--541 ,31 םצלעכ

 מירפ .{ןציטָאנ-עזײר} עשרַאװ .י ,םיױּבנזָאד

 |10455) ,21 ּפַא

 ןופ ןרעױמ יד ןשיװצ ,ר"ד .3 ,יקסנישטּפַאר
 ן10459) ,13 יַאמ מירפ .דנַאלָאה ןיא ָאטעג רעד

 .סעּפעטס רענָאסרעכ יד ןיא ,ּב ,י ,קַאּביר

 ן10490} .160--182 יז 2 ןַאּפש ןיא .ןקורדנייא

 יד ןופ ןעבעל רעלַאיצָאס רעד .השמ ,ןילביר
 ,19 צעד שז"ָאמ .לארשי ץרא ןיא ןעדיא

 ןגס4ר

 .ןדיא רעזעניכ יד ןּבעל ױזַא יװ .חנ ,סעקוויר
 1049? .5 יַאמ מירפ

 צזײרל טוַאס הע ד ןיא .םהרבא ,ןעויײר

 =ק?ּכשוד ןיא תּבש .(ןעשינעגעגַאּב ןוא ןעציטָאנ

 ןַײק ליונאסקעשזד ןופ ;9 ,4 ּפַא גָאט .ליװננס

 יַאמ .ןעשינעגעגַאּב ענײמ ןופ ;13 ּפַא .ןָאקײט

 .27 יַאמ .ַאטנַאלטַא ןיא לוש עשידיא יד ;וֿפ
| 10498--:24938( 

 ןערָאפעגרעּבירַא ןיּב ךיא יװ .ַא ,רעדנעזייר

 ן10497) .10 צעד װרָאפ ,ריּביס ןייק ןַאּפַאי ןופ

 *עג רעדַאנַאק יד ואו ןעטרָאד .א ,ןייוונייה

 ןיא ך 1 ךֶא יא ךוזַאּב ַא ןופ צקירדנייא ג טּבעל עטכיש
 ן10495) ,7 טקָא שז'ד"ײ .(ץצגיװק רעטלַא רעד



 ןיא ןעדיא ךױח טּבעל סע יװ .י ,שטיוועקניר

 1049 .8 נַאי לּבט"די .עניטנעגרַא

 ייוו ןופ ןצדיא .ר"ד .בקעי ,יקצַאש
 ןיא ןענַארַאמ עגיטניײה יד .רעדנעל טצט

 ןעּבעל ױזַא יװ ;11 טּפעס גָאט .ןעילַאגוטרָאּפ
 ן10501--10800| .| צעד ,זַאקװַאק ןיא ןעדיא

 ןופ} םירצמ ןופ טדעטש יד ןיא .ח ,סעקשַאש

 טּפעס טנײה .("חרזמ ןפיוא צזײר ַא, :עירעס רעד

 ץרעמ .(קצול) ןילהָאװ ןופ טָאטש-טּפױה יד 7
 ן10503--108051 .14

 .ַארַאמ יד ןעשיװצ .שזניא .לאומש ,ץרַאװש

 1050: 8 טּפעס שז'ד" .לַאגוטרָאּפ ןיא ָןענ

 טביל עקידנצײנפױא סָאד .רזעילא ,ןַאמניײטש
 טצ"ּברַא .(םידיסח רעצינעזָאק יד ַאּב ךוזַאּב ַאְל

 *הצובק,. ַא ןיא ;7 נַאי טצ"די ,199 רעשט

 ,(הדוהי תלחנ ןיא ךוַאּב ַא} טעּברַא-ןעױרפ ןופ

 .תוצובק יד ןופ לעקינײױומ סָאד ;4 טעּברַא"אצ

 ן10507--10565| ,) גױא דָא'דענעק

 .גייא עזייר ןופ ןציטָאנ .נ ,ףיטש

 רעש ידיא רעיינ רע ד רעּביא ןקירד

 סעמע .טעּברַא עכילעמ ַא .עיצַאוינָאלָאק

 424 טּפעס .'טפעשעג סָאד , טנױל יצ {12 טּפעס

 װָאנ .טעּברַא ןוא ןשטנעמ ;0 טְקָא יירפ .עזָארּפ

 ַײרפ .טפַאשטריװ ס'ראדנאּב ;21 װָאנ עסערּפ ,3

 ן10518-10505) .ןפ צעד ,גנוריפ יד 114 װָאנ

 ןיא ץוּבק דעשידַײ רעד .רזעילא ,ןַאמקניײש
 ןיא ןדי עשידנצלָאה יד ;09 טרָאװ .לעסירּב

 ן10515--105141 ,110 ,109 ,108 ,107 ,לעסירּב

 ז10516) ,6 ילװי גָאט'ליװ .גָארּפ ,ז ,רואינש

 ןכױרא ןעדיא רעַאקװַאק יד .א ,ןַאמרעדיײנש

 .197 לּבװ"רַאזָאר .ןעּבעל םעײג ַא וצ געװ
 ןנסגד}

 לָאּפ-דרָאג םוצ צזײר .יד .ר"ד .י ,רעצינש

 .(ןעלעװק צרעדנַא ןוא ןידעה ןעוװס ךָאנ)

 131 .(סולש) ?7 יַאמ לּבט

 א""יל

 .יַאװגורוא ןיא ןדיא יד .ןויצ ןּב ,רעטכעש

 .14 טקָא מירפ ,42--40 יז 13 גימע"דיי
{1051} 
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 תופס וה
 196 ןיא סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ

 (27--3 ז"ז פז)

 :שדוח עשיטלַאּב ןָאָא) .קנַאדעג:רעטעּברַא

 גַאלרַאפ 'גסױרַא .ןירַאמַאס .י 'דער .עּבַאגסױא
 6ע8ק21067 ןיא טקורדעג) ןילרעּב *ןעקנופ,
 ,247481 .(זירַצּכ

 }ילי-יַאמ -- 342 ')

 ןןויצ-ילעוּפ עקגיל

 =ַארגעלעט רעשידוי רעד ןופ ןיטעלויּב
 ץוח ךילגעט טנישרע .עשרַאװ ,רוטנעגַא ןעפ

 טקורדעג} .220688 |ג"י 5} .בוט םוי ןוא תּבש !

 ןףַארגָאריּפַאש ַא ףוא

 736. 4)סמ. 61,, 281, 16020111051:16 184
 {(515)45) ר 2868.

 יד ןופ ןּבעגעגסױרַא

 ן517}

 .בנסיק .י 'דער // .ג"י 1 .ןיקצוּפוס ,ץולחה
 וסּב ימוקמה יצולחה וויטרוּפוקה !גסױרַא .יקס -

 .22 435 .ןיקצוּכ

 { (3191)8175 130 צעד--2 יג

 .טַאנָאמ .עקָארק ,דילַאװניא רעשידוי רער
 .ניא עשידוי עטגינייארעפ יד ןופ ןַאגרָא .טפירש

 .ןעדנַאּברעּפ-םימותי:המחלמ ןוא תונמלא ,ןעדילַאװ

 'פ .רענקלַאמ .ט ר"ד רָאטקַאדער-ףעש .,ג"י 2

 ,28 633 .,רענכַאּב בקעי 'דער
 ןזמיש81148 27601081:1 וצ עגַאליײב)

 {טש81168 200060811, 5124612918 2,
,8 16181:0 |8155(320)} 

 קלַאפ 'דער .טפירש-שדוח .ַאקסוּױיַאװַאר ,רימ

 ,"תודחאתה , טעטימָאק זײרק 'גסױרַא .רעגרעּב

96 21: 

 ןרָאטַאטָאר ַא ףױא טקורדפג ;רַאונַאי--1 'נ)
4156(3211)} 

 ןּכרמ ןופ גנוטייצ עשידָאירעּפ .ענװָאק ,38

 ,שטיװָאניּבַאר .ל .ּפ 'דער .עטיל ןיא "יּבּכמ ,

 50200 11 4110מ28411208 58)טת- 'גסױרַא

78 0660 021842017 208. 

48 32. 

 {(822)848) {1 רעּבמעװָאנ--1 'נ}

 רעט-1 .קײסַאּפ ,דרָאקער רעשידיא קיײסַאּפ

 ,2ע. 1{. טמ?סעזמגת 'גסױרַא .ג"*

 ן1927 ןופ 27--26 'נ טױל)
 2885816 9606188 26000, 6029 162/ת

 24טסםטס, 2288216 א, +}
8505(931)} 

 ינעצ ןופ ןַאגרָא ן?עשרַאװ| .ָא-ָא ,ףמַאק םוצ

 ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק-לַארט

 .237680 .ג"י 7 .ןלױּפ ןופ

 {(3241)8108 ן1995 ןופ 1 ינ טױל}

 .עגסױרַא .דנַאלװילק ,ןיטעלוּב ןַאשנעװנָאק
 .ָאק סטנעמעשזדנַארַא ןָאשנעװנָאק רעד ןופ ןּבעג

 *הטָאר .ל ןוא רעטּבילעג .ּפ ןופ טריגַאדער .עטימ

 תעּב ,ךעלגעט טנַײשרע} .290.20 .,ג"י 8 .ןַאמ

 ןגניר:רעטעּברַא ןופ ץנערעפנָאק רעד

 {(3525)4191) |1927 ןופ (2 יַאמ) } 'נ טױל}

 .לּפמורט-תורדּתסהה-לש-הנוּתע .עגיר ,המידק

 ,295653 .ג"י 2 .היבטלּב-רוד

 טסקעט רעד 114 'טקָא--2 *נ}

 טקורדעג .שיסור ןוא שיאערּבעה ךױא זײװ

 { (5261)855 {ףַארגָאריּפַאש ַא ףיוא

 .סױרַא ס'גיטעלויצ .גרעּבמעל ,הוחא יסרטנוק

 רעשיטסינויצ רעד ןופ וּכרמ םעד ךרוד ןעּבעגעג

 .250438 .בובל "הוחא , .גרָאדנעגוי

 {13 ּיװָאנ--2 'נ}

 סױרַא ןענייז סָאװ רעכיּב

 1926 ןיא
 יו ןופ רָאפנעמַאװצ רעכילטנעדרָארעסױא
 --13 ,עגװָאק} .עטיל ןיא קניײּב-סקלָאפ עשידיא

 ןכרוד ןּבעגעגסױרַא .(1929 רּבמעװָאג 7

 יל ןיא קנײּביסקלָאפ עשידיא יד ןופ דנַאּברַאפ

 יז 52 :ענװָאק .עט
24 

 .לײט ,שידייי

})4151(?571 

}10520{ 

2152 



 דנַאּברַאפ םנופ טײקיטעט רעד ןופ טכיזרעּביא

 עיּבַארַאסעּב ןיא ןװיטַארעּפָאָאק עשידיא יד ןופ

 ןענעז סָאװ ,סעסַאק-רָאּפש ןוא .ײל יד ןופ ןוא

 .עשעק ,1022 רָאי ןרַאפ טסקינײארַאפ םיא ןיא

 ,40 ןלעּבַאט ן5--יז 10 :װעג
54 105511 

 *װָאק .גנוריפ-קעטָאילּביּב רַאפ סעיצקורטסניא

 .'ז 12 ,"ןסיוו ןופ רעּבָאהּביל, טפַאשלעזעג :עג

 {ףַארגָאריּפַאש ַא ףיױא טקורדעג|}
03 1082 

 "ניק עשידיא טפַאשלעזעג רעד ןופ סכירַאּב

 .'ז 16 :ענװָאק ,1025 רָאי ןרַאפ עינַאלָאקירעד
 ן10828)

 רַאפ םינקז בשומ תיּב רענװָאק ןופ טכירַאּב
 .צינזוק ,יקורד :ענװָאק ,1923--1922 ןרָאי יד

 יז ןעטריניגַאּפ טינ} 28 .סעלײּב .ל ןוא ק
 ן105241

 ןופ ץנערעפנָאק רעטירד רעד ןופ ןסולשַאּב יד*
 ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק} .װ .מ .ּפ .ק רעד
 טעטימָאק רעלַארטנעצ :;ָא"ָא |דנַאלסורסײװ-ברעמ

 =װעריַאמ ןופ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוּכ

 ,דנַאלסורסײװ
299 1051 

 ןיא "יחרזמה לעוּפה, רעד .לאלצּב ,יקסניזיּב
 .'ז 8 .יחרזמ יריעצ :קרָאי וינ ,לארשי ץרא
(924-- )599 1051 

 רימ ןעלָאז ױװַא יװ .ע םַאיליו ,ןוטסקעלּב
 ,מ .ּפ ןופ שידוי ןיא .ןענעקרעד |ןחישמ} םהיא

 486 882:2102ת :;קָאטסילַאיּב .שטשידָארָאג

 ,169 יז 58 .10188108 10 186 9648
 ן105571 2

 ןערהָאי יד ןיא טײקגיטעט רעד ןופ ןוּבשחו:ןיד
 ןעטַײרּפשרעפ וצ ןײארעפ ,.1929 ןוא 4

 :גרעּבמעל .גרעּבמעל ןיא ןעדוי ןעשיװצ טנעיגיה

 ,'ז (שיליּפ) 83-|-(שידי) 3
86 1052 

 לָאטיּפש ןיא רענעגושמ רעד .נ ,לָאנַארד

 ןוא טעּברַאַאּב ,טקַא 1 ןיא דויטע רעשיטַאמַארד
 ,ז 19 ,ןילטיג .א :עשרַאװ ,,.ןופ טליּפשעג
 ן10591 29

 ,טנַאס ןופ ךוּבלעמַאז םואצליּבי רעטנעצַײרד

 ,1926 -- 1915  .דרָאקער ןעשידיא סעסיאול

 ,40 יז 7

66 (10850} 

 יז 8 ;ןָאדנָאל .חסּפה גח ןופ גנוטײדעּב יד .ג .ה
296 1051 

 ,טרעצנָאק גנוריאודַארג ,לוש סַאג עטעּביז

 -עד סםַארגָארּפ ןוא לַאנרושז ,לַאנרושז םואעליּבוי

 .40 "ז ׂשץ;11 ;קרָאײוװינ עי רעּבמעצ
 ן105521 37(=--924)

 .טכיל :קרַאונ ,המשנ רעד ןופ המשנ יד .ל"עי
 ןעּבַאגסױא עשירענָאיסימ} .'ז 25 .רעגערט
2 51 

 .ימ} .'ז 16 .רעגערט-טכיל ;קרַאונ .ױלּת רעד --

 ןעּבַאגסױא עשירענָאיס
 {1541 ב

 יגוא ןופ םירקיע יד .'װער .ע .י ,ןַאמסדנַאל
 16 .רעגערט-טכיל :קרַאונ ,ןעּבױלג ןעגילייה רעז

 ןעּבַאגסױא עשירענָאיסימ} .'ז
 ןג0535 2

 .ןײלק:סדנַאּברעּפ יד ןופ תועידי עשיטסיטַאטס

 לירּפַא ןעט.| ןפױא  ןעװיטַארעּפָאָאקיטידערק

 .יד ןופ דנַאּברעפ ן'כרוד ןעּבעגעגסױרַא .+ 6

 .ןעלױּפ ןיא ןעטפַאשלעזעג עוװיטַארעּפָאָאק עשידוי

 ,40 ןןלעּבַאט} יז 24 :ָאשרַאװ
}105561 234 

 5 1026 ילוי ןט41 ןפױא -- --
 ן10587} 24

 ,צרַאװש םולש ,םהרבא ,יקסוועשצנעשזרָאּפ
 עידָאלעמ רעד טימ ןעגניז וצ}} הסיפּת ןיא דרָאּב

 יז 14 :װָאקרָאזָא .(יקס--נַא .ש ןופ "יַאשולס,

 ןטריקסיפנָאק} .9
9 

 .עגסױרַא לַאנרושז רעדניק ,ןעמולּב גנילירפ
 42 רעמונ עלוש סקלָאפ רעשידיא רעד ןופ ןּבעג
 : .40 יז 12 :לַאערטנָאמ

 )994-=(37 עי

 קידצה ןואגה ברה ןופ טייצ רָאי ןקירָאי30 םוצ

 רדא אכ--ו"נרּת רדא אכ לצ'ז ןנחלא קחצי 'ר

 ייטצט רעקירפי:20 רעד ןגעװ טכירַאּב ,ו"ּפרֹּת

 טעדנירגצג ןיא סָאװ ,םימותיה תיּב ם'נופ טײק

 יעד 31--1905 רעּבָאטקָא 5} ןעמָאנ ןייז ףיוא

 =יטש עשידיא , קורד :ענװָאק .(1022 רעּבמעצ

 יז 16 ."עמ

 ן1088ו

 01 : 86 י

 יד ןציטשרעטנוא וצ ָאנװָאק קנַאּב:לַארטנעצ
 םוצ סנַאלַאּב) צטיל ןיא עץיצַארעּפָאָאק עשידיא

 ןןלעּבַאט} .'ז 4 :ענװָאק .(1926 רַאװנַאי ןט41
88 105411} 
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 סעבַאגסױא עשידָאירעּפ
 1927 ןיא רעכיּב ןוא





 סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ .ןש
 1927 רָאי ןיא ןײגוצסױרַא ןּביױהעגנָא ןּבַאה סָאװ

 עניטנעגרַא
 רַאפ לַאנרושז-שדוח .סערייַא סָאנעוּב ,גנַאגפױא

 *קַאדער .םינינע-רוטלוק ןוא קיטירק ,רוטַארעטיל

 .157427 .םויגעלָאק ַא ןופ סריט

 {ץרעמ--1 'נ}

 1198)0מ0, 2880 457, 806203 ,41/68.

1 

 .יא ,סערייַא סָאנעוּב ,לַאנרושז רעניטנעגרַא
 : ןיא ןעּבעגעגסױרַא טפירשטַאנָאמ עטרירטסול

 --שילגנצ--שיזיוצנארפ--שינעילַאטיא--שינַאּפש

 .קיװ ר"ד 'דער .שיּבַארַא ןוא שידיא--שטיײד

 ןעמונעגנָא זיא לַאנרושז רעד .אטראקלא רָאט

 עכילרעסױא האפ םוירעטסינימ ם'נופ ןערָאװעג

 ןּופ גנוכַאמטנַאקַאּב רעד רַאפ ,ןעטיײהנעגעלעגנָא

 רעד .דנַאלסױא ןיא עימָאנָאקע רעניטנעגרא רעד

 להָאצּבָא ןופ יירפ טלײהטרַאפ טרעװ לַאנרושז

 .גַאג רעד ןופ ןעטַאלוסנָאק רעניטנעגרַא יד ןיא

 118 (60181108 1101101121 *גסױרַא .טלעװ רעצ

 ,29620 .תזשסמ1ומּב

 {רַאורּבעּפ--1 '|

02 41/860:2 2601808 133 

,841/68, 306808 ,666 21 

 וה רעכעלטַאנָאמ .סערייַא סָאנפוּב ,קיזמ רעד

 ןופ ןט:1 םעד טגײשרע .לַאנרושז רעשיטסירָאמ

 ,2074 29 .טַאנָאמ ןדעיי

 {1 ץרעמ--1 'נ}

 א61)1 118216", 1/080085 998 609

4153 31 

 ---רענָאוצולָאװער ,סערייַא סָאנעוג ,טלעוויינ
 ןופ טריגַאדער ,לַאנרושז-שעדיוכ רעשיטסיסקרַאמ

 ,20829 .עיגעלָאק ַא

 ןינוי--1 '1}

 חנאתןטס1ש', 110846 1שזמסם? 205, םט-

.4168 608 11 

 ןופ ןַאגרָא .סעריֵא סָאנעוּב ,סייצ עיינ יד

 ײטרַאּפ.רעטײּברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד

 ,200440 .ג"י 9 .עניטנעגרַא --- (ןויצ-ילעוּפל

 טניישרע .0 לירּפַא--140 'ינ ןלַאנרושז-שדוח|

 ןרָאי ײװצ ןופ סײררעּביא ןַא ךָאנ

 18 ןאטסט2 ם/2, ?ט8המ 9ט8/68 392,

 11 1306ת08 .41684 :ו

 .ניק רעכצלשעדיוכ .סערייַא סָאנעוּב ,רענָאיּפ

 .ניק ןשירַארעטיל ןופ ןּבעגעגסױרַא לַאנרושז-רעד

 .נעגרַא ןיא ןלוש רעטעּברַא יד ַאּב זײרק-רעד

 .182427 ,עניט

 ןיני 1 1

 ?גסמסע, גזֹוזיֹומּפִק 1779, 8ט6ת08 241684

1 

 ליוַארּב
 ,עגײמעגלַא .ָאריענַאשז עד ָאיר ,ןּבעל רעזנוא
 עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלצזעג ,עלערוטלוק

 {רָאטקעריד ,קיטיירפ ןדעי טניישרעד .טפירשנכָאװ

 .28430/ .יקסווָאינישיק .א 'דצר .ןַאמרעפ 3

 123 רעּבמעצעד--} 411

 110488 3102, םט2 5826 המת 6)

 זִנ 1410 66 28261204

92 



 עד ָאיר ,עסערּפ עשידיא רענַאיליזַארּב
 .(גָאטײרּפ ןוא גָאטסניד טנײשרעד}} ָאריצנַאשז

 -ַארַאק .ש :רָאטקַאדערטימ .ןַאמּכױק .א :'דער

 ןוא רעּבײרש .ּב ,ןַאמפױק ,א !גסױרַא .יקסנַאשוק

 .985643 .ג"י 8 ,רעלדנעה .ח

 זיּב }1 רַאורּבעּפ--165 'נ}

 ן'טַאלּבנעכָאװ עשידיא סָאד , נ"א

 ןזומץסתפג 18/861102 18/891101/4 8

 ן5| 9486 2 תתמה 40, 210 46 9826100.

 סױרַא 168 ינ

 .ָאריענַאשז עד ָאיר ,גנוטייצסקלָאפ עשידיא
 עשירַארעטיל ךילטפַאשלעזעג עגיגנעהּבָאמוא

 ןעדעי טנײשרעד ,גנוטײצ עשידיא עשיטילָאּפ ןוא

 --רָאטקעריד :עיצקַאדער .גָאטיײרפ ןוא גָאטסניד

 ,א :ןעגנולײטּבָא ןופ ןערָאטקַאדער .ץיװָארָאה .דצ

 .יקסנַאשוקַארַאק .ש  ןרעּפלַאה .מ ,ןַאמגרעּב

 ,ס6

 {20 רעּבמעצעד--1 1

 4 (22608 18/28144 תט2 (6

 ן9} !(גטמג; 79, 100 46 48861404

 שדוח .ערגעלַא ָאטרָאּפ ,טרָאװ עיינ סָאד

 עכעלטפַאשלצזעג ןוא רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז

 : ,20428 .,ןַאמזײר .י 'דער .ןגַארפ
 ןיַאמ--} *11}

1),),), ,':3100 8816 0009 ,2860 

 ן10} 1284, 2. 2168/6, 218811.

 ,ָאמ א .ָשריענַאשז עד ָאיר ,טלעװ עיינ יד
 .וטלוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז רעכילטַאנ

 "װָאינישיק ףלָאדַא 'דער .ןגָארפ .שלעזעג עלער

 .187427 .יקס

 ןיא לָאמ ײװצ -- 4 '1 ןופ ;ץרעמ--1 'ינ}

 {שדוח

 0 אסצס 1/טמ00, תם. (-66 8{1טמג

 11 133 פ., 810 46 92261/04

 דנַאלשטיײיד

 טימ .לַאנרושז שדוח .ןילרעּב ,טּפַאשטריװ יד

 .סלדנַאה ןוא טפַאשנסיװסלדנַאה טַאלּבײּב םעד

 ,גרעּבמירק ,מ ר"ד :רעּבעגסױרַא .,קיטקַארּפ

0,., 

 {רעּבָאטקָא--1 *1
 860. 0016 3ט19680821' 50,627

 ן2| םסנַא ?, םסעהמ 0882 94,

02 

 ןיא דנַאּברַאפ-טנעדוטס ןשידײ ןופ תועידי

 יֵב ;טַאלּבנכָאװ} .240630 .ןילרעּב ,דנַאלשטײײד

 {15) |רָאטַאטָאר ַא ףיוא טקורדעג ;6 רַאורּבעפ--8

 קרַאמענעד
 .ןעגַאהנעּפָאק ,ענוּבירט רענעגַאהנעֿפָאק

 עדעי טנײשרע .(טפירשטיײצ עשיאײטרַאּפניא}

 ,227629 .ג"י רעט:1 .ךָאװ עטײװצ

 11 ן29 זרלמ כ יב

 עיקַאװַאלסָאכעשט

 סעגיגנַאהּבַאנוא ,שטַאקנומ ,גנוטייצ עשידייפ

 דנוא עכילטּפַאשטריװ עשיסילָאֿפ ריפ ןַאגרָא

 ןעסקַאדָאהטרָא םעד ןעססערעטניא עלענָאיסצפנָאק

 ,215443 .לעהנרעטש יהילא 'דצר .סמוטנפדוי

 1 12 טסוגױא --1 'ג}

 *גמױרַא .גָארּפ ,רעקימעדַאקַא רעשידיי רעד
 ןיא רעקימעדַאקַא עשידיײ ןופ דנַאּברַאפלַארטנעצ

 .22 823 .לייוו .ָא 'דער 'פ .גָארּפ

 ןשטַײד ןוא שידיי :טסקצט ;רַאונַאי--1 'נ)

 27 סישֿפשָ} ,11:4662014, 28212548 17,
.8 288 (15} 

 עטיל
 יטַאלּבנכָאװ-ןעילימַאּפ .ענװָאק ,לגיּפש.טלעוו

 .לעמ ,מ 'דער 'פ א 'גסױרַא // .ג"י רעט1

 .39 2643 .רעל -
 {4 רעּבמעװָאנ--11 1
 2888110 ש616:0615, 2801688010 ?,

 {ג| 1. 8ט28

 ,עגװָאק ,רָאטַארעּפַאַאק רעשידיא רעד

 .סקלָאפ עשידיא יד ןופ דנַאּברַאפ ןופ ןַאגרָא

 .טרָאּפ .צ 'דער 'פ // .עטיל ןיא קנײב

 יא ןַא ךָאנ טנײשרע ;11 ֹוװָאנ-7!4} 1 ינ)

 ןרָאי ייוװצ ןופ סייררעּב

 ?ט 1600760840:1ט5, 1:818768 441, 61,
 {1 48טת285,

 דנַאלטעל

 ,גכָאװ שיטסילַאיצָאס .עגיר ,טרָאװ רעזנוא

9 = 

 ,2446231 ,לזײמ .נ 'גסױרַא-דער .טַאלּב

38 



 120 רעּבמעצעד--1 'ינ)

 טת2ס/ רטס:4} םקועמהטט 1618 06, 8198.

 ןגפ}

 גסױרַא ןוא דער /| .עגיר ,טלעוו רעטעּברַא
 1 טַאלּבנכָאװײװצ| ,237622 .דנַאלדירפ .ח

 {ךעלטנכעוו--22 *נ ןופ ,11 רַאונַאי--}
 שאדס06409 0610; 0!118:818 1614 2

8188 ,9 42 1} 

 :ַארעטיל רַאפ לַאנרושז .עגיר ,יאדמשא

 יצג .עריטַאס עשיטילָאּפ--ךעלטפַאשלצזעג ,שיר

 4 .דנַאלטסע ןוא תעטיל ,דנַאלטעל טצמדיװ

 ,250689 11, 241:014 *גסױרַא'דער // .ג"י
 טנײשרע .12 טסוגױא--1} 'נ ןטַאלּבנכָאװ}

 ןרָאי 2 ןופ סייררעּביא ןַא ךָאנ

 20100080, 201682164ט 1618 4 024 5,

118 1211 

 .ניא ןוא סלדנַאה סדנַאלטעל ןופ ןיטעלויּב
 * רענעשזניא 'דער .עגיר ,דנַאּברַאפ.ירטסוד

 :רַאפ:ירטסודניא ןוא-סלדנַאה !גסױרַא .ןָאסריאמ

 .22429 .ץטיװָאניּבַאר ,ז ןופ ןָאזרעּפ ןיא דנַאּב

 ןשטַײד ןוא שידיי :טסקעט .רַאונַאי--1 'נ|

 םטַשס 408 1611 112280619-0, 1מ4ט-
44 ./114056000291 ,690820085)-81:16 

,8194 1 

 רעטַאעט ,טסנוק ,רוטַארעטיל .עגיר ,ךָאװ יד

 *ָאר .י :גנוטײל עשירַארעטיל ,קיטסיצילּבוּפ ןוא

 ,240451 .יַאטיק .מ ןוא םיוּבנעז

 114 רעּבָאטקָא--! *}

 01 רשססם, 3/2/085 1618 31/0, 2198 |

1 
 .לעזצג:שיאײטרַאּפמוא .ױּביל ,סיינ עשיוּביל
 ץיטיירפ ןדעי טניישרעד .טַאלּבנכָאװ רעכעלטפַאש

 .572454 ,זעלש .א 'גסױרַא-'דער .ױּביל ןיא

 -- (רעטצעל) 12 *ג 292 ילוי--} *)
 14 יװָאנ

 יוד 1ט8056 .א2)ּפ", 4161285 1618 6/6;
.1162(8 141 

 ל"וי .רענה ינינעל ןועובש:וד .עגיר ,תואושמ

 ירבעה רענה תירּב לש תישארה הגהנהה יע

 'דער // .ג"י רעט.1 .רודלּפמורט ףסוי שיצ
41ָ,.4, 295630, 

 (17ל

 ןיא ךױא זײװלײט טסקעט .רעּבמעצעד--5 *נָו
 ןשיאערּבעה

 266. 021858ט068", ם2ו/םגטט 58 62 2,

 ן5) 2184.

 רעד ןופ לַאנרושז:שדוח .עגיר ,ןגעוו עיינ

 .דנַאלטעל ןיא עיצַאזינַאגרָאלוש .דיא .רטנעצ

 ,מ :עיגעלָאק-ריגַאדער .קרַאמ .מ דער 'פ //

 ,290637 .קַאדָאר .י ,קישיקלע .א ,קרַאמ

 ןלירּפַא--1 'נ}

 שוא 68", 269ט0802221088 1618 11,

4 

 .ַארקָאמעד צקיגנײהּפָאמוא .עגיר ,ףור רעד*
 .שדוח ןיא לָאמ ייװצ סױרַא סַײג .גנוטַײצ טשיט

 1 ,54 1481 .ּבוט םיײח !גסױרַא

18 

 עקיסקעמ
 .רָא .עקיסקעמ ,ןּבעל שידיי רענַאקיסקעמ
 ןופ ןּבעגעגסױרַא .קנַאדעג ןשידיי ןעיירפ ןופ ןַאג

 =עיצקַאדער ,טפַאשלעזעג*רוטלוק רעשידיי רעד

 ילג .מ ,ץנַאלג בקעי ,שַאירַאכַאז ,י :עיגעלָאק

 ,19428 .יקסווָאק
 ײװצ---(5 ינוי) 9 'נ ןופ .10 לירּפַא--1 'נ|

 !דיי צ טש ר צ .201433 טַאמרָאּפ .ךעלטנכעוו

 ןעקיסקצמ ןיא גנוטייצ עש

168 18:8261168, 96505 112:18 27, 
 11 1164100 ם. 14

 דנַאלגנע
 .געכָאװ ַא .ןָאדנָאל ,עילימַאּפ עשידיא יד
 ,גנורהעלעּב ןוא גנוטלַאהרעטנוא רַאפ טַאלּב

 יהעלעּב ןוא גנוטלַאהרעטנוא רַאפ ּבולק 'גסױרַא

 ,14622 .גנור

 28 רעּכָאטקָא--! 'נ)

 2. 188/0162, 95, !אסוז 4026, ר 116-

 {51 68800!, 1:0860ת 141.

 דנַאלטסע
 .טסּבלעז-רוטלוק רעשידיא רעד ןופ "ןעטעלויּבז
 .סיוא עשידָאירעּפ .ןילַאט ,יטסע ןיא גנוטלַאװרַאפ

 - .גנוטלַאװרַאפ.רוטלוק ןופ עּבַאג
 ןינוי--2 'נ ןלירּפַא--1 יב

 ןפ} םהעט 16, 12///ממ / 6811



 ךיירטסע
 ןעשידוי םינופ ןַאגרָא ןיו ,רעטַאעט שידוי

 .שדוח ןעדעי טניישרע .ןיוװ ןיא ןיירַאפ ןערָאיטקַא

 10601- 'גסױרַא .080068 81086/ 'דער יפ //

 ,8086/ 802808016101-(סעס1ת  רטנסם

1, 
 {רַאונַאי--1 ינ זױלּב סױרַא}

 1401808 31206846ע, 120018118956 8,

 1511 רענסמ 1{?

 ןליוּפ
 יַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ .זדָאל ,םוקפיוא

 'דער 'פ // .טפַאשנסיװ ןוא קיטסיצילּבוּפ ,רוט

 .ם. 20)82/ 'גסױרַא:'דער .,1, 2=100011:0

3. 
 124 רעּבמעצעד--1 *1}

 866. חס)?טנמ" , 51:12, 0029. 472,

.1,042 1 

 רעד ןופ ןַאגרָא .עשרַאװ ,רעמַאה רעזדנוא

 ײטרַאּפ-סטעּברַא רעשיטסילַאיצַאס רעקיגנעהּפָאמוא

 ;גסױרַא ןוא 'דער יפ .(עיצקעס עשידייל ןלױּפ ןיא

 ,וט. ר50)02ס!טצמ

 151 {1 ילוי--1 'ג ןךעלטנכעוװ-ייווצ}

 עדעי טנײשרע .ַײמָאלָאק--בוּבל ,טרַאװ רעזנוא

 'דער יפ .6)860880 140101161 'דער // .ךָאװ

 םַש/ 86ת-210 יגסױװַא 418800 1,61462

2, 

 ן10 רעּבמעװָאנ--!1 'ג}

 טמעסע רטסעז 50016811690  8, 4010מ918.

 |א)
 .ויצ רעקַאטסילַאיּב .קָאטסילַאיּב :געוװו רעזנוא

 'דער // .ג"י רעט.| .טַאלּבנכָאװ עשיטסינ
 2)014801280 0)5- 'גסױרַא .1,. 2()116

 תופפעס2ת8 יא 001806, 0042126/ -812 

 .41 4 26 .171מ8101:ג

 |1998 ןופ 10 *נ טױל}

 ײטמעס/ 068", םעתמס 14056105283 15,

}5*{ 1213401. 

 .קָאדָאטרָא .עקָארק ,געװ רעשידוי רעזנוא
 ,גָאטײרפ רעדעי טנײשרע .טַאלּבנעכָאװ שיט

 ,2846146 109621610 'ידער 'פ // .ג"י רעט

1 

 3, ?18ת1:01 14/240ו6 1 1{, 180- 'גסורַא

 8 .810648 ,1סע, 210020י
 {1 ילוי--13 'נ|
 צתםעסע 161826/ 106198, 2::851. 0024. 269

,1412 11 

 .ײּב ץטסױמוא ַא טימ .עשרַאװ ,ןּבעל רעזנוא
 *+גסױרַא-'דער // .גנוטײצסלעדנַאה רעזנוא :עגַאל
 ,38 654 .6. לט

 -צעל) 29 'נ 20 יַאמ--1 'נ ןטַאלּבנכָאװ)
 |1 רעּבמעצעד---(רעט

 וזטם26 1,606ם" , ןאסשסנֹוקעו 0

 1 רו 21:528684

 +עד עשיאַײטרַאּפמוא .רימדול ,ןּבעל רעזנוא
 ײַאװ ,ז 'גסױרַא-'דער .טַאלּבנכָאװ עשיטַארקָאמ
 .298 41 .רעס

 ן12 טסוגױא ---} *נ}

 0226 ז6טמ, 81621:6:01028 64

 11 טט106211672

 עדעי טנײשרע .ײמָאלָאק ,ןעּבעל רעזנוא
 *?דער יפ .26029װט)6 140701164 'דער // .ךָאװ

 806. 28060825 'גסױרַא .עז, ). 116?זמ8מ

 .8950650 .121861 יש 16010זו91

 {29 ילוי--(יועטצצל) 14 'נ ;} לירּפַא--1 'נו

 טתמעסע 1,606מ, 12611:001028 8, 14010-

 159 עמ )8.
 ךוא 'גסױרַא // .עשרַאװ .סערּפסקע רעזנוא

 .325645 .1, 2161/טע8 'דער

 ן27 רַאונַאי--1 'נ ;טַאלּבגָאט)
 טמ2סע קצקמעס99; 1א06011016 7, ר302/-

.8288 401} 

 . =שדוח עשיטסילַאיצָאס .עשרַאװ ,טייצ רעזנוא

 .150629 .8. 2116 'וסױרַא-'דער // .טפירש

 ן19 רעּבָאטקָא--1 'נ)

 1466. /טם2ס1 08)?",; ט1. אסשס11216 ?,

 ן41 52. 0024, 7, 302/82268.

 ינוא .קעװַאלצָאלװ ,גנוטייצ ןָאיַאד רעזנוא
 ןוא עכילטפַאשטריװ רַאפ טַאלּבנעכָאװ .טרַאּפ

 -רע .ןעליױּפ .ברעמ ןיא ןעדיא ןופ ןעגַארפ עלערוטלוק
 ר"ד :רעטיײל רעשירַארעטיל ,גָאטײרּפ ןעדעי טנייש
 *4. אֹוםס :'גסױרַא'דער // .רופצ .ּב .י

350. 



 ,19 רעּבמעטּפצס--(26) 1 '1

 ןןעּבעל רעקװַאל

 טמעסע 0)28מ-08)?טמ8, 14050108211 ?,

 1 ר 10018061.

 -צָאלװ :עז

 .ק .ד .רומ ןופ ןַאגרָא .עשרַאװ ,ףור רעזנוא

 .22628 .ןלױּפ ןיא ,פ .י ,ק ןופ .ק .װ םִאּב

 ײיּפַאש ַא ףױא טקורדעג .רעּבמעטּפעס--4 '1}

 35) {ףַארגָאר

 םַע. 'דער 'פ // .גרעּבמעל ,ףור רעזנוא

 עע. 4006!  'גסױרַא .148688 116126/

 ,245632 .ספסמיט 2

 (?רעטצעל) 4 *נ ;19 ילוי--1 *1 ;טַאלּבנכָאװ)
 ן12 טסוגיוא

 ן44) טמטסע/ תט1 תעמסע 17, 1260.

 .טַאלּבנכָאװ-רעטעּברַא .ענליװ ,עמיטש רעזנוא

 .39 16 43 .וװָאקינזעלעשז ,י 'גסיורַא-'דער //

 15 יַאמ--1 ')
 טמעסע 824וזמט, 640825048 3, 3011מ04

 יו

 .יל עכעלטנכעװײװצ .םינָאלס ,עמיטש רעזנוא

 "דער // .גנוטײצ עכעלטּפַאשלצזעג-שירַארעט

 .85680 .ר0. 801080068/1 'גסױרַא

 .118 ילוי--! 'נ)

 טמעט/ 5ע?ץ1גס, 5112, 00024 43,

 יו 510תמ1ז1 .

 :ַארעטיל .עשרַאװ .ןיזַאגַאמ רעטרירטסוליא
 טפַאשנסיוו--קיטירק--ָאניק--רעטַאעט--טסנוק-- הוט

 יגסרַא-'דער // .טַאלּבצלָאה ,מ 'דער ,ָאידַאר--

 .162624 .ע67,,2,1

 ;רַאונַאי--| *1 ןלַאנרושז-שדוח|

 ןינוי--(רעט

 1166. ח!1טפטניניטס 1188:821ת" , גאסוטס 6

 ן71 14 זמ. 7, 972:52208.

 .צצל) 6 'נ

 // .ג"י 4 .גרעּבמצל ,עמיטש רעטעּברַא
 .8טע888 2008 'דער 'פ ןוא 'גסױרַא

273, 
 ךָאנ טניישרע .0 רעצמצצעד--! 'נ ;טַאלּבנכָאװ}

 |רָאי ירד ןופ סיײררעּביא ןַא

 תזמס0סע 5261ע06} 140118051/8 ן, 1:ש06-

 ןיי) |
 שיריטַאס-שיטסירָאמוה .גרעּבמעפ ,ןלטּב רעד

 'גסױרַא .א, 826עװ8מ ידער יפ // .טַאלּבנצכָאװ

104 .11 95 236, 

 {1 ץרעמ--1 'נ)

 067 28116מ, 14821001612081:8 21,

 ןציו 1206.

 .קָאטסילַאיּב ,רעקעוװ רעקַאטסילַאיּב רעד
 .39 06 45 .יקסנַאלװָארַאטס .י !גסױרַא-'דער //

 {18 ץרעמ--1 'נ ;טַאלּבנכָאװו

 ץםסע םג8זץפ!סאס/ טעסעס1", טו, 8.

-812195104 ,23 2068 501} 

 .מוא ,קָאטסילַאיּב ,ףארגעלעט רעקַאטסילַאיּב
 רעט.1 .טַאלּב-גָאט רעקָאטסילַאיּב צקיגנײהּפָא
 'גסױרַא .210268 'טץפ0011 'דער 'פ // .ג"י

 0, 2סע?מס} 1 8. םטסעצע.

 16 רעּבמעוװָאנ--14 'נ}

 /318198601:61 '116168:81", טו. 202803/48

 ן1} 6, 812178101

 ןופ ָארויּב:טּפױה רעד ןופ ןיטעלויּב
 .עשרַאװ ,ןליֹוּפ ןיא לארשי:ינומא=יריעצ
 ןגָאלשרָאפ ,ןיגנוזײװנָא ,סעיצַאמרָאפניא ,תועידי
 .שדוח ןיא לָאמ ײװצ טנײשרעד .רענעלּפ ןוא

 םא6 9, 286עתסע 'גסױרַא ןוא 'דער //
6.2 

 17 רַאורּבעּפ--1 *)

 11800818 118ע89299/ 12148 97 זמ. 5,

 531 לז הע828י8,

 ןיא ןייארעפ רעלדנעהניילק ןופ ןיטעלויּב
 .ײל רַפשירַארעטיל .קעװַאלצָאלװ ,קעװַאלצָאלוװ
 216/מ8ת ידער 'פ .{, אז. 20660212841 רעט

2005699 

 11 ן26 רעּבמעטּפעט--2 *נ)

 // .קסירּב ,רעקעװ רעטעּברַא רעקסירּכ
 ,23443 .רעדיינש .ד !גסױרַא ןוא 'דער

 (רעטצעל) 9 'נ ;15 יַאמ--} 'ג ןטַאלּבנכָאװְו

 117 ינוי

 םנ18ס/ 29ע02600/ ׂשעסןסע; 12810-

 1559 821680 55, 812656 ת/2,

 ירעד .ענדָארג ,טַאלּבסנַאנַא רענדָארג
 ינסױרַא ןוא 'דער //  .גָאטַײרּפ ןדעי טנײש
 .2415632 0, 088ע180

 סױרַא רַאונַאי ןט20 ןוא ןט:19 ,ןט.6 םעדנ

.33 2 



 428 רַאונַאי--1 '1 .סעּבַאגסױא עקילָאמנײא סלַא

 {15 ילוי--(רעטצעל) 22 'ג !

 6100206/ ,תסתפסמ 189, 11310טס,ח(,0

}1 4, 61:06204 

 עכעלטנכעװ .ענדָארג ,עמיטש רענדָארג-
 ,א. 8ָ/02 'גסרַא ןוא 'דער 'פ  .גנוטַײצ

7, 

 20 יַאמ--1 'נ)
 61:0026/ '526ץמנ6 0101 מ11:2081:8 2,

,1000 1561 

 :עג טפירשנעכָאװ .עשרַאװ ,טַאלּב-סלעדנַאה
 עירטסודניא ,לעדנַאה ןופ ןעגַארּפ יד טעמדיװ

 .ת2. 21, 4095)22מתנ8מ 'דער .ןעסנַאניפ ןוא

 1008008 םס20:הסםע 600 112091840ט

48860100. 632 24. 171 

 ,טַאלּבנכָאװ .ענדָארג ,רעציזַאּבזוה רעד

 2 101880."גסױרַא ,1:. 28101:1 'דער 'פ //
 1816006801008501 1016181 זמ, 6206024

3. 
 11 .{13 יאמ--1 יו

 .רֶא רעכַאלטנכעװ .קָאטסילַאיּב ,טריווזיוה רעד

 ץדַאּביזױה ןופ ןסערעטניא יד טעמדיװעג ןַאג
 :ָאטסילַאיּב ןכרוד ןּבעגעגסױרַא .יוּב-רעזײה ןוא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ןײארַאפ-םיּתּב-ילעּב רָעק

 .252440 .ץישפיל .ה .שזניא ןופ

 114 יַאמ--1 ינְו

 שת 01:-140561-

812178101 

 866. אס םס)קשנע?" ,

,11 5161 1591 

 .סגנוטער ןעלַארטנעצ ןופ ןַאגרָא ,עשרַאװ ,ףליה

 .שדוח ןעדעי טנײשרע ,אשרַאװ ןיא טעטימָאק

 .ןַאמנײלק .ח ןוא לַײװ .פ ךרוד טריגַאדער

38, 

 ןילוי--1 'נ|

 ק00. 8014", 1,052080 42, 302:8282084

 א
 עקיגנעהּפָאמוא

 ,גרעּבנײטש ,י 'דער

 ,קצול ,קנַאדעג רענילָאװ
 .טפירשטייצ עשיטַארקָאמעד
38, 

 124 ינוי---1 'נ ןטַאלּבנכָאװ)

 טעס!!מסַװ 6668ם4, 9 2)118 22, 1004.

 יג

 ,עשיאַײטרַאּפמוא .ענװָאר ,עמיטש רענילָאװ

 עכילטפַאשלעזעג ,עשירַארעטיל ,עשיטַארקָאמעד

 .ײל רעשירַארעטיל ,טפירשטַײצ עשימָאנָאקצ ןוא

 ,םױּב .ּב :םויגעלָאק ,דער .קושטרעּפ .ב :רעט

 .רעקנעש .ּה 'גסױרַא'דער // .קושטרעּפ .3ּ
.0 

 23 ץרעמ---1 'נ ;טַאלּבנכָאװ}

 טעסנצמס/ 5210, 52401ת8 9, 8064

41 

 .טנכעוו ,קסיװָאקלָאװ ,עמיטש רעקסיװָאקלָאװ
 .טנגעגמוא ןוא קסיװָאקלָאװ רַאפ גנוטײצ עכַאל
 .רעכַאלּב .ַא 'גסױרַא .יקסדַארגָאיײװ .י 'דער

5 25, 

 115 ילוי--1 ינ)

 טטס14069886+ 8529ע6,; ט1. ןהצמעסש8

 "1 18, ט00180שע51.

 .ַארלטיל עקידמישדח-ייווצ .עשרַאװ ,ןעלצרָאװ

 .ה .י :עיגעלָאק.עיצקאדער .עּבַאגסױא עשיר

 ,םױּבנענעט ,י ןוא גרעּבנירג ,ּפ .י ,גרעּבנזייַא

 .624)17 ."טנעירָא גַאלרַאפ !גסיורַא

 ?ץרעמ---(רעטצעל) 2 'נ ןירּבעפ:ינַאי--1 יג

 ןלירּפַא

 ייטץ01616ת", 812. 0029, 65, 5166106.

151 

 .נוא ,קעװַאלצָאלװ ,ןעּבעל רעקװַאלצָאלװ
 גָאטײרּפ ןעדעי טנײשרע .טַאלּבנעכָאװ שיאײטרַאּפ

 1. 1100  !גסױרַא-'דער // .,ג"י רעט:| .הירפ

 : .פםכ9

 יד טרעדנעצג 20 *נ ןופ ;19 יַאמ--5 'נ}

 .ײצ ןָאיַאר רעזנוא , ףױא ןעמָאנ ןוא עיצקַאדער

 ן"גנוט

 טץ100120161/ 1,606, 51:12. 0624. 6,

 {1ֿ ק/10012661.

 גנופיטרעפ וצ טַאלּב ַא .עשרַאװ ,געוו רעד

 .עגעגסױרַא .ןּבעל ןעכילסיז ןוא ןעזעיגילער ןופ

 .ןאמסדנַאל .ע ןופ רהָאי ַא לָאמ סקעז ןעּב

6924 

 ןרַאונַאי--1 'נ}

 םס/ 6008, 110:16ת8)9 5, ט08922ו084

 ז*1

 .נסיװ.שיטילָאּפ .עשרַאװ ,רוטלוק ןוא טלעוו
 :םיגעלָאק-סנָאיצקַאדער .לַאנרושז רעכעלטפַאש

. 47 



 // .װצל ןוא ןַאמסקַאּבַאט .י ,טַאלּבנעזָאר .א
 .240651 .21,54002101:1 *גסױרַא ןוא 'דער

 ןךעלטנכעוו.ַײװצ--3 'נ ןופ ;13 ּיטְקָא--1*'1)

 1/616 טמ !ט}?ט/ , 1אסשס11װ1:1 39,

 {61 רע 8/828ש84

 רַאפ טַאלּבנעכָאװ .עשרַאװ ,לעגיּפש:טלעוו
 יפ 'גסױרַא .9, 61801010/ 'דער יפ // .עלַא

 .26 633 .ו112מ4"

 7 רַאונַאי--1 'נ)

-30614 612 90 0002 .5102 ,'"?0118(2 

 ר 5201801, 17 2ע528ו084
 ןײרַאּפ.ןטסיטרַא ןשידײי ןופ תועידי=רעטַאעט

 ,ןכָאװ יווצ עדעי טניישרעד .עשרַאװ ,ןלױּפ ןיא

 2,81286 610ישמ9צ3 2:6182/ט 218:606. *גסױרַא

 ,וזי6ץע8006 2:400084108 רש 201806,

 ,24682 ,1,687ת0 2

 יד ןופ ןגוצּפָא עטַארַאּפעפס .29 ץרעמ--1 'נ}

 1591 ן"רעטעלּב עשירַארעטיל

 רעד ןופ עּבַאגסױא .עקָארק ,תועידי:רעטַאעט

 .ער .'רעטַאעט שידוי רעװעקָארק , טפַאשלעזעג

 רעװעקַארק ם'נופ עיסימָאק עשיטסיטרַא :עיצקַאד
 ר"ד ןופ גנוטײל רעד רעטנוא רעטַאעט שידוי

 .2414 32 .רעגיײפ ,ל
 יז 6--טסקעט 41 ץרעמ--! '1 זױלּב סױרַא}

 זו ןשילױּפ---18 ,שידיי

 .וָאכָאטסנעשט ,לגיּפש רעװַאכָאטסנעשט 5

 ןנ)

 .בעה ןופ טניירפ , טפַאשלעזעג רעד ןופ תועידי

 .עשרַאװ ,"םילשורי ןיא טעטיזרעוװינוא ןעשיאער

38. 

 טקורדעג .רעּבמעװָאנ --1 'נ ןלַאנרושז=שדוח|
 1 ןרָאטַאטָאר ַא ףיוא

 ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ .עשרַאװ ,טייהיירּכ=טנגוי
 =רַא רעשידינ רעד ןופ דנַאּברַאפ ןשיטסילַאיצָאס

 ןוא 'דער /| .ןלױּפ ןיא *טייהיירפ , טנגוי.רעטעּב

 ,16 624 .,ס0מ, 01088)22 'גסױרַא

 ןרעּבי- ;--1 *ג ןלַאנרושז-שדוח|}

 טט9686-ע1)28)18, 2188 11 זמ. 4,
 1 רע 8528

 לאכימ ר"ד 'דער .עשרַאװ ,רעטַאעט שידיי

 :סױרַא ,ןיקצעלק .3 גַאלרַאפ !גסױרַא ,טרעכייוו

 .ג, םעטס!;תסע 'דצר *פ // ,ןייטש :

 ןטידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ףליה רעד טימ ןּבעגעג

 .15621 .ןלױּפ ןיא ןיירַאפ.ןטסיטרַא

 ,ינוי.לירּפַא--9 ךוּב ,ץרעמ-רַאונַאי--1 ךוּב)

 ןרעּבמעצעד-ילוי---9*4 ךוּב

6 9682102848 / "/16816 010182 ,8660 

 141 זמ 57, 3021852884

 ישדוח .עשרַאװ ,טנגוי;רעטעּברַא עשידיי

 ןכעלטלעװלַא ןופ ָארויּב ריזינַאגרָא ןופ ןיטעלויּב
 ןויצ-ילעוּכ יב דנַאּברַא--טנגוי .צָאס ןשידײ

 'גסױרַא ןוא 'דער // .4.ס0 .צ טיִמ .רַאפָל
22(6:88 ,08 .2. 21629. 

 1751 ןרעּבמעװַאנ--1 *1}

 טימ ,טַאלּבנעכָאװ .גרעּבמצל ,רעטעלּב עשידוי
 *ער ."תונוילג, עּבַאגסױאנעכָאװ רעשיאערּבעה ַא

 .רעפּפוק .א .א ,שוּברעדעפ .ש ר"ד :עיצקַאד

 !גסױרַא

 .32243 .םַע/ 52. 2666/ט638

 12 ינוי--1 'נ)

 י11418686 8161סנ' , טצ1:590918 30, 1הטסש;

 קיג

 עײרפ .גיצנַאד ,עלעקניוו עשידוי סָאד
 ,צג ןעשידוי ןעססיירד ןופ טפירש עגיגנעהּבָאנוא

 ײל ןוא גנוהיצרע ,ןעגַארפיסינעּבעל עשידוי ,קנַאד

 םולּב לואש ןופ גנוטײל רעד רעטנוא ,רַיטַארעט

 .גיצנַאד ןיא שדוח ןעדעי טנײשרע .טָאּפָאצ

4 
 ןרעמונ ןַײא זױלּב סױרַא ;רַאונַאי--1 *)
 5, ם!טמ, 868ט156/ 311, 022218-

 ן?ז} 7020

 .ליװ ןופ ןַאגרָא .ענליו ,רחוס רעשידיי רעד

 .שָארק והילא 'דער .דנַאּברַאפ-םירחוס ןשידיי רענ

 .2נ069נ .ןיק

 ן18 רעּבמעװָאנ--2 יג ןטַאלּבנכָאװ}

 םסע 9161826/ 501686/! 208ט12מ/8 3,

0116 75} 

 ר"ד 'גסױרַא .זדָאל ,ןיטעלויּב-לוש רעשידוי
 .א ר"ד ,ָאדורּב ,מ ר"ד ;עיצקַאדער .ָאדורּב .מ
 ,ױל .י ,רעװָאקַאטרַאט .א ר"ד ,םױּבלעטַײט

3, 

 ןרָאטַאטָאר ַא ףױא טקורדעג .25 יּבעפ--1 'נ)

 ?7006861 21טוסוצמ 82401מ7, 26281-
.2,042 {78 84:8018 11 
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 רעשיאײטרַאּפמוא .םעלעכ ,עמיטש רעמעלעכ

 עכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל רַאּפ טַאלּבנכָאװ

 "דער .דירפ רעטיײל רעשירַארעטיל ,ג"י 3 .ןגַארּפ

 ,321648 ,ןײטשנַײװ .ש .י יגסױרַא
 ןרעטנוא ןענישרע ג"י ןט:2 ןוא ןט.1 ןיא|}

 ןםעלעכ--עמיטש רעזנוא ןעמָאנ

 860. 00861װ6/ 529עעמס", ט1, 120-

 ןפס} ט61868 15, 0861

 ןופ ןַאגרָא .זדָאל ,גנוטײצסלעדנַאה רעזרָאל
 ןייארעפ:ןעטנַאקירּבַאפ ןוא :םירחוס ןעלַארטנעּכ
 לָאמנײא טנישרע .עװטזדואװעיָאװ רעזדָאל ףיוא
 יג. ס0ע0208 'דער // .ןעכָאװ יײװצ ןיא

3 22. 

 ן12 רַאונַאי-1 '|

 166. 01:0026/ 48ת061822)!טמפ" ,

 0101ע1:0008168 10, 1:0424

 רעד ןופ ןַאגרָא .עשרַאװ ,ןּבעל ןוא דנַאל
 ףנוא טפַאשנסיװײדנַאל רַאפ טפַאשלעועג רעשידיי

 יּפײל .י ר"ד ןופ עיצקַאדער:טּפױה רעד רעט

 .ָאקיידער .,0. .56146ת88:6 'דער 'פ // .רענ

 םטטעסומ02 41. 16)קטמסע םץ., :עיגעל

 .192627 .9614008028ע9, 14.

 ןרעּבמעצעד--! 'ג .לַאנרושז-שדוח|

 360. חזנ8מו טמ 1,600" , 0810008 88,

 ן55) ר/ 8:82808

 .לעזעג .מעד .וָאקול ,טרָאװ רעװָאקול סָאד
 'גסױרַא .םולּבײה .ח 'דער // .ןַאגרָא .לטפַאש
 .23441 .21, 816)ממהמ

 {13 רעּבמעטּפעס--{ 'נ ןטַאלּבנכָאװ)

 860. 7008 1:0/0יטסע רץעסעשס , ט1

.1:0406 ,9 9160100168 11 

 .רע .גרעבמעל ,טַאלּבנעכַאװ רעגרעּבמעל
 416288ת- 'דער 'פ // .גָאטײרפ ןעדעי טנײש

 ,8810000מ 216910/ 'גסױרַא .006 תשסצת

 ן20 יַאמ--2 יג|

 1 ,סגס61:67 -148212116 ,006060181 

.100 ,41 1'20108168 41} 

 .ָאמ טנײשרע ,עשרַאװ ,ןרעטשנעגרָאמ רעד

 ןַאמדירפ ןמלק רעטלַא 'גסױרַא-'דער .ךילטַאנ
9. 

 ןטפירשטיײצ עשירענָאיסימ ;רעּבָאטקָא--1 'נ)

 ן 

 268, 0069 1/0686286ס/ת", 651:124

 {5} םס0029. 520, 172:828684

 יגנעהּפָאמוא .עװַאלמ ,ןּבעל רעװַאלמ סָאד
 ןוא 'דער 'פ // .ןַאגרָא רעשיטַארקָאמעד רעק
 ,240633 .שינוי .װ .י !גסױרַא

 14 ץרעמ--1 'ג ;טַאלּבנכָאװ:ייװצ}

 םס8 רהשסע 160מ, 2. 01:ש806/84

 159 89 ןקצמסא 26, 2/0/ה62.

 .יטסילַאיצָאס .עשרַאװ ,טפַאשלעזעג עיינ יד
 ,ןרעּפלַאה לאיהי 'דער .לַאנרושז.שדוח רעש

 ,17 494 ,*טפַאשלעזעג צייג יד, גַאלרַאפ !גסױרַא

 .לירּפַא--(רעטצעל) 3 'ג ;רַאֹונַאי--} 'נ)
 = ןיֵאמ

 860, 701 ןאג)ס 662618221/", ט4

 ןפז| 040868 17 זמ 18, 302:828684

 א יגסױרַא // .ַאשיר ,גנוטייצסקלָאפ עיינ
 .99 א 45 .ןַאמדעירפ רכשי 'דצר 'פ

 181 רעּבמעצעד--1 '1 ;טַאלּבנכָאװ-ײװצ|}
 1460. זקאג)ס 1011:868)?טמפי* , 820820י6

15 

 ירַא רַאפ לַאנרושז שעדױכ .עשרַאװ ,רענָאיּפ

 2204 39 ,רעדניק-רעטעּב

 7 ןטריפַארגָאטיל .רַאונַאי--1 'נ)

 ,22229 ןענליוװ| .ָאיִא ,"ןרענַאיּפש

 :ָאריּפַאש ַא ףױא טקורדעג ןרַאונַאי--1 '1)

 1 : ןףַארג

 ,עשיאײטרַאּפמוא .קסניּפ ,עמיטש -ף?קסניּפ

 עשימָאנָאקע ןוא עשירַארעטיל ,עשיטַארקָאמעד

 .821648 .ןילוּב .מ 'דער .טפירשטײצ

 {7 רַאונַאי--1 'ג ;טַאלּבנכָאװ}

 ?1תמ;עסע 52?ץומס, 1:88152ץ0588 42,
 11 עו ,

 .ילָאּפ רַאפ ןַאגרָש .לשימעשּפ ,דניירפסקלָאפ
 .וטלוק ןוא עכילטפַאשלצזעג ,עשימָאנָאקע ,עשיט

 ,880161 ,41102ו6/ ידצר יפ // .םינינע עלער

 ןופ} 282438 .םַע+ ם. 'עסומ6ע800 'גסױרַא
 132 8 49--12 ינ

 {17 ינוי--! 'נ ;טַאלּבנכָאװ}

 זזט80)01881/8",; םישסע821080 14

 שש 112 0151.
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 ןופ ןַאגרָא .קָאטסילַאיּב ,דניק ןשידיי ןרַאפ;

 רעקַאטסילַאיּב רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ.טּפױה רעד

 *קַאדער .גנוגרָאזרַאפיםימותי רַאפ טּפַאשלעזעג

 ילא ,רענּפעה ףלָאװ ,שטיװָאניּבַאר לשַאר :ןרָאש

 ,29 30 .יקצַארע :ָאד

 ןלירּפַא--1 *נ ;לַאנרושז-שדוח|

 ?פעמ 9101528 1006, ר081:82806888 10,

}55| 181218401. 

 ,רוסַארעטיל רַאפ טפירש:שדוח .זדָאל ,לייפ יד
 השמ :טריגַאדער .טײקכעלטּפַאשלעזעג ,טסנוק

 ,164 23 .ָאקרוט ףסוי ,ןָאזרעדָארּב-

 {רעמונ ןַײא זיױלּב ןענישרע .רַאונַאי--1 ינ)

 ן

 טפירשנכָאװ .גרעּבמעל ,טרַאװ עיירפ סָאד

 רעטנוא רוסַארעטיל ןוא טסנוק ,קיטילָאּפ רַאפ

 .רָאש .ז ןוא לעגיּפש .י ןוּכ עיצקַאדער רעד

 לי שזמוגמז *גסױרַא .םַיי 0866מ61 ידצר יפ //

 .239635 .5סםסזע 1 1060 1
 ן5ֿ ינוי--(רעטצעל) 9:5 'נ ;3 לירּפַא--1 ינ)

1551 

 ןוא 'דער // .עשרַאװ ,דניק עײרפ סָאד

 .18691 ,4, 2766 !גסױרַא

 ןרַאונַאי--1 'נ ;רעדניק רַאפ לַאנרושז=שדוח|

 ןרַאורּבעפ--(רעטצעל) 2 *2
 םספ 2ע/6)8 23ת0  פעזק. ם0024, 561,

 11 לז 8וי2808,

 .ַארעטיל .ןירּבָאק ,טַאלּבנעכָאװ רענירּבָאק
 ןוא 'דער // .טפירשטײצ עכילטפַאשלעזעג שיר
 .25 841 .יקצירַאז .מ *?גסױרַא

 13 ינוי--1 'נ)

 ןפ97} עז. 289ץ010, הםצתּסע 21, םסמעצמ.

 עשיטַארקָאמעד ,לעװָאק ,עמיטש רעלװַאק

 'דער // .ג"י רעט.1 ,טַאלּבנעכָאװ עשירַארעטיל

 ,1821/161 םטק2/ 'גסױרַא ןוא

 {20 יליי--9 ינ)
 140616/ 826ץנמס , 1116820280818 14,

.14061 951 

 -ָאקיסנָאיצקַאדער .שילָאק ,ןעּבעל רעשילַאקי

 ,32443 .קַאלעמַאמ .י .א ןוא ןיּבור א :םויגעלי

 122 ילוי--1 *1 ;טַאלּבנכָאװ}

 ז148118261 1,606ת",; 8801מ8 351, 1421182.

1 

 גיגנעהּבָאגוא .קסנַאק ,גנוטייצ רעקסנַאק

 !גסױרַא ןוא 'דער // .טַאלּבנעכַאװ ךילטּפַאשלעזעג

 .820651 .8. 68ת08)0108

 14 רעּבמעװָאנ--{ *נ}

 160015416/ 08)ן?טמפ, 3-80 1128 64,
 {1ס91 1636

 טנײשרעד .עטרַאװ ,גָאלַאטַאק עגיל-רוטלוק
 'דער ."עגיל.רוטלוק, 'פ 'גסױרַא .םישדח 5 עדעי

 .14619 .90, 16}נמהמ
 ןלידּפַא--1 '1)

 ווא ט1 טטע-1219:4 , 1,08280 40, 30882808.
}111 

 ןוא 'דער // .צשרַאװ ,טלעװ רעדניק יד -
 .165624 .08, 80029)5248 !גסױרַא

 ןיוװַאנ--1 'נ ןרעדניק רַאפ לַאנרושז-שדוה

 001 141046/ 3616", 5412. ק002. 4,

 ן16321 ט/2:82808.,

 .עשרַאװ -- גרעּבמעל ,רעלדנעהניילק רעד

 *דנעהניילק ןלַארטנעצ םעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא

 ץנַאג רַאפ טנײשרעד .ןלױּפ ןיא דנַאּברַאפ רעל

 :רָאטקַאדערפעש .,ןרַאלּפמעזקע 12,000 ןיא ןליױּפ

 .30 0642  ,ןַײטשנרָא ףסוי

 19 רעּבמעװָאנ--1 'נ ןטַאלּבנכָאװ}

 4866. ח000908", סומ. 5/48י0884 ץ},

 ן105) (60100801081108 ן, !,אסש.

 .ײצ ץכַאלגעט .קָאטסילַאיּב ,רעירוק ןסערק

 ,ריּפַאסנײטש .ג ,י :'גסױרַאדער //  .גנוט

35. 

 *ץניזָארּפ ַא -- טשיטקַאפ ;31 ילוי -- 1 'נ)

 ן"רעירוק ןשידיא,  ןופ עּבאגסיוא
 א

 ןטַאטש עטקינייארַאפ
 טַאלּבגכָאװײװצ ַא .קרָאיײינ ,רבח רעזנוא*

 רעטעּברַא עשיאײטרַאּפמוא רעקרָאייינ יד ןופ

 .ןלוש גניר

 {19 לירּפַא--3 'נ)

 .עגסױרַא ,קרָאיײװינ ,ןיטעלוּב ףעניַארקוא*
 ףןדיײ רעניַארקוא יד ןופ עיצַארעדעפ יד ןופ ןּבעג

 ןגיו ןילוי--1 יו

}1051 

 ןופ ןַאגרָא רעלעיציכא .סראייוינ ,טייקגינייא

3272 



 דראָאּב טניֵאשזד רעד ןופ עטימָאק יטינוי רעד

 טניָאשזד ןוא ןָאינוי רעכַאמסערד ןוא קוָאלק

 "ער .קיװָאנ .ּפ 'דער .,ןָאינוי סרעירָאפ דראָאּב

 .ּב ,שטיװָאכורָאּב .שזד :+ עיגעלָאק:סנָאיצקַאד

 ,900646 .ןַאמײה סיאול ,דלָאג

 ן28 ץרעמ--1 'נ ןטַאלּבנכָאװ}
13113181:611, 113 1:250 2598 5664, 

 {107| ןאסשש 1 סע1.

 יָאטסילַאיּב יד ןופ ןַאגרָא |?קרָאייוינ} ,אמיב5

 ."סנעמגנָאי , רעק

 {1031 ןטַאלּבנכָאװ}

 לַאגרושז רעכילטַאנָאמ ,קרָאייינ ,לארשי לגד
 ןופ ןעּבעגעגסױרַא .תודהיהו הרוּתה קוזח רַאפ

 טריטקַאדער .'לארשי לגד, ןוא ?םינּברה לגד,

 .20,52626,5 .ץיוװרוה ּביל והירמש ברה ןופ

 ןרַאונַאי--1 *1}

 26801 15/261, 209 1:856 81020ש689,

 1091 ןאסיש סע

 ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ .קרָאיײינ ,ןָאפ טנגוי יד

 ילעוּפ}ל דנַאּברַאפ "טנגוי , ןשיטסיסקרַאמ ןשידיא

 .297430 |!} .ג"י 2 .עקירעמַא ןופ 4ןויצ
 ןרעּבמעװָאנ--1 'נ}

 ט8תמסי 01 צ0ט?ם, 210 2289 548 89,

 {110) ןאסש 3021

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,ןיטעלוּב רעשידיא .א .ל
 עכילטנעכעװ עגײמעגלַא ,עשידיא ,עקיצניײא יד

 ,ג"י רעט41 .גצרּב ןעשיפיסַאּפ םעד ףױא גנוטייצ

 ,3024640 ,0829461 ם8:ט898866/מ 'דער

 ן1028 ןופ 40 יג טױלְו
 1, 8. 166188 801166ום, 259 30105108

 פ6ז., 1008 40860168 681.
1111 

 רַאפ לַאנרושז רעקירָאילטרעפ ַא .קרָאייינ ,סקנּפ

 ,גנושרָאפכַארּפש ,עטכישעגרוטַארעטיל רעשידיי

 רעטנָאנ רעד ייּב ,עיפַארגָאילּביּב ןוא רָאלקלָאפ

 אדוי ,ךיירנייװ .מ ר"ד ןופ טפַאשרעטעּברַאטימ

 דניקביר קחצי ,רעגינ .ש ,ןהֹּכ .ל .י ,עכָאי .א

 םעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .יקצַאש ּבקעי .רד ןוא

 רענַאקירעמַא--טוטיטסניא ןכעלטּפַאשגסיװ ןשידײ

 ,183427 ,פיצקעס

 ןרעּבמעצעד-ילוי--241 טפעה .1 דנַאּב}
 0882.,1מ, 984 םסמצ !גנע 80., אס

 {111 צסעט 6199

 לַאגרושז רעשירַארעטיל ַא ,קרָאײוינ ,ןעמַאזוצ

 המלש ןֹוא ןַאמדלעפ ןרהא :ןופ טריטקַאדער
 ,625)17 .טייהלעדצ

 ןרַאורּבעפ--1 'נ ןםישדח ײװצ ןיא לָאמנײא}

 ?פ8זמסת" , 432 ןאסוט 26:869 8טסתט6;

 {11 2:002!ץ, אסש 0244

 =רושז-שדוח .קרָאיײינ ,רָאטַארעּפָאָאק רעד

 שעּפָאָאק רעטעּברַא רעטקינײארַאפ רעד ןופ לָאנ

 .217627 .טפַאשלעזעג רעװיטַאר
 ןטסוגיוא--1 'נ}

 ףמס 000קסע0?8ע, 09 2148 םטס, אסש

 ן114) 3 סע,

 רַאפ לַאנרושז שדוח .קרָאי.ינ ,םייה ןוא לוש
 ןופ ןּבעגעגסױרַא .רעוט-לוש ןוא ןרעטלע ,רערעל

 .157623 .דנַאּברַאפ רערעל גניר רעטעּברַא

 ןרַאונַאי--1 +)

 880! טמ 261 175 2839 81:020ט68צ;

 {11 ןאסז +0ש4 6113.

 .ַאלטַאנָאמיײרד .קרָאײװײנ ,רערעל ןוא לוש
 -עגסױרַא .ןגָארפ-סגנואיצרעד רַאפ לַאנרושז רעכ

 .טלעװ-שידיא יד ןופ דנַאּברַאפ-רערעל ןופ ןּבעג

 ןוא ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא ןלוש עכַאל

 ,187624 .עדַאנַאק

 ןרַאונַאי--! 'נ)

 פמט! םמ 16עסע/, 1584 עג 76מ 84,

 ן111 ןאסש סע,

 עּבוק
 רַארעטיל.ךילטפַאשלעזעג ,ענַאװַאה ,גנַאגפיוא

 :רוטלוק רעד ןוּכ ןּבעגעגסױרַא טפירשנכָאװ רעש
 רָאטקעריד ."רטנעצ ןשידיא , םיּב עיסימָאק

 .220630 .98ת161 8626

 15 ילוי--1 'נ|
 יוס128)0מ9" , 2010618 57, 420228,

 ןנג7} סט08.

 ,רעטעלּב בוט:םוי עשידיא רענַאּבוק
 .ירּב :ןופ ןּבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער .ענַאװַאה
 .טַאלּביחסּפ .ָאריּפש יּבצ ןוא רעקינרעּב רעד

8 21, 
 ןלירּפַא--1 *)

 וו131 סט08מ0 1160/ס0" , 1088 461 210846,

 {115| 08116 142 2/7,; 2208מג, 0008.
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 עדענעק
 *רושז:שדוח רעשירַארעטיל .לַאצרטנָאמ ,דרעיור

 ,לַאנ

 ן1191 ןרַאורּבעפ--1 +נ)

 דנַאּברַאפנטַאר

 ןַאגרַא .סעדָא ,רעטעּברַא רעסעדַא רעד

 ןופ .וא 43) .ּפ .ק ןופ םָאקזײרק רעסעדָא ןופ |

 .ָאקדער :רָאטקַאדער .ּב .ּפ ,א ןוא םָאקריפסױאזיירק

 .'ז 4) 9643 .עיגעל

 746 'נ ןופ ;22 רַאורּבעפ--2 *נ ;טַאלּבנכָאװ}

 {120} ן25631 טַאמרָאפ .(יז 20) ךעלטנכעוו-ַײװצ

 .ייּב עשירַארעטיל .ווָאקרַאכ ,גנַאלקיוּב רעגנוי
 .רטנעצ יגסױרַא ."עידרַאװג רעגנוי , רעד וצ עגַאל
 .182627 .לאלרצפ

 ן151) ןטסוגױא--1 *11}

 רַאפ לַאנרושז .װָאקרַאכ ,ךַארּפש עשידיי יד

 עלַא סּורַא טײג .ןסיװכַארּפש שידײ שיטקַארּפ

 רוטלוק רעשידי רַאּפ רעדעטַאק .םישָאדַאכ ַײװצ

 -ַאְקַא רעכצלטפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד ַאּב

 .ּפָאָאק 'גסיײרַא .ףיטש .נ :רָאטקַאדער ,צימעד

 .23 423 .,=פגיל.רוטלוק , גַאלרַאב

 .ןלירּפַא-ץרעמ--1 ינ)

 9 סַאגײװָאלדרעװס ,ךַארּפש עשיד" יד

 {1221 .העיק .:2 ,א

 לא ןוּכ עּבַאגסױא .וָאקרַאכ ,רַאטסֹוק רעד

 ,מ 'דצר 'פ .דנַאּברַאפ-טידערק-ּברעװעג .רקוא

 .טידערקיּברעװעג .ּפָאָאק .קואלַא !גסױרַא .ּבאק

 .26 435 .דנַאּברַאפ

 1 רעּבמעװָאנ--1 'נְו

 ,םיקנצסדתזקסגז::ןכס העזיתס0103* נס ןנס81

 .0060 גתצסנ2ק",; םָצה. 101881301 ,8162:6-
 1231 גזוו 5, 2422.

 עינעמור

 יד ןֹוּפ ןַאגֹרָא .וועינעשעק ,ךַאו רעד ףיוא+

 141 .עינעמור ןיא ןטסינָאיװער-ןטסינויצ

 ייוװצ טניישרעד .ץיװָאנרעשט ,גנוטייצ עיינ יד

 ,גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ןדעי ךעלטנכעװ לָאמ

 ת;.יגסױרַא ,081/05 28868ת ידער יפ //

 ,47562 ,08000 ת15ס1מ6/

 18 רעּבמעצעד--1 *1}

 01 אּבְעס 2860, 86, 6626:21

}1251 1628 6, 06:22011. 

 ,ץרַאװש .ש  רָאטקעריד .סַאי ,ןרעטש רעד

38 52. 

 ןעטַאד ַא ןָא--1 *ג}

 06! 546:מ, 81. טזמ8ע48מ 65, 9294,

}13{ 
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 ן927 ןיא סױרַא ןענייז סָאװ רעכיּב .ש
 .ש'} םירָאפס רעכױמ עלעדנעמ .א ,קֹושטּבַא

 .קרעװ ענײז ןוא ןּבעל ןייז ,(שטיוװָאמַארֿבַא ,*

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא עּבַאגסױא ערעלוּפָאּפ

 3000 .יז 47 .טלוקזעג :?װָאקרַאכ .רעדנעלסיוא .נ

 יק 50 .יזקצ
:6 1 

 :רַאפ .א ,ווָאסַאטַארּפ ןוא .ג ,זיוהסעּבַא
 עטצריקרַאפ רַאפ ךוּבירעל .סײּבפעלַא רעשיַאיײט -

 .ש :שידיא .גנודליּפטסּבלעז רַאפ ןוא ןלוש-טילָאּפ

 לָאּפ רַאפ רעכיּב.ספליה .ליײט רעטשּרע .קינטַאלַאּפ

 רַאפ עיצקעסּבוס רעד ךרוד טּבױלרעד ,ןלושטיל

 .פַאשנסיװ רעד ַאּב ענעסקַאװרעד ןשיװצ טעּברַא

 :עװקסָאמ ."סוג, ןופ עיצקצס רעשיטילָאּפ-ךעלט

 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ

 .יר 1,20 .יזקע 10000 .יז 225- עו
329)071 1 

 .'ז 238 ,לײט רעטייװצ -- --
(829)07 31 

 יַאּפ ןגעװ רקש ןא תמא .ז ,שטיװַאמַארּבַא

 יז 92 .רוטלוקיעײנ :עשרַאװ ,עגיטסעל
208:1 41 

 =שַאק .ווװ ,יקצענעמַאק .ס ,ַאּפַאגַא

 .עגלַא) .ס ,רָאלָאקַאס ןוא .ּב ,ָאקנעשט
 עג רעגנוי ,(וָאלָאקָאס .ס ןופ עיצקַאדער עניימ

 ןזָאלרעד  .יקסדורגָאװָאנ .ד ! שידיא .ףַארגָא

 עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ-ךעלטפַאשנסיװ רעד ךרוד

 ןלוש רַאפ (סוג} טאר ןטנרעלעג ןשיכולעמ םַאּב

 רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .עפוטש רעטשרע רעד ןופ
 126 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאֿפ

 ץעטָאילּביּב:טעּברַא) .'ק 70 ,יקע 2000 .'ז

 ,(7 'ג צפוטש רַשטי| ןופ רעליש ןרַאפ

1 91)076 

 ,םולּבנעזָאר--שידיא ,ַײט סַאט ַא .נ ,וועצניגַא

 ןוא לוש :עװקסָאמ .רעכַאמלעצומ -- טנכײצעג

 .יק 45 .יזקע 8000 .יז 16 .ךוּב :
 יו 211

 עשידיא יד רַאפ רַאדנעלַאק רוטלוקַירגַא
 ?ָאלָאק יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעטסינָאלָאק

 ' .סנאמריא---ארטאװק ןיא א"קי רעד ןופ סעינ

 רענַאיליזַארּב; קורד :ןָאריענַאשז עד ָאיר} ָא'ֵא

 .ז 20 .י"ָא ,"עסערּפ עשידיא
 יו 63

 ,טיג רימ ןליוו עמָאכלימ ןַײק ,י ,יקציװָאניװַא

 !טַײרג רימ ןענײז ןּבעג דנַאטשרעדיװ ַא רעּבָא

 ןוא לוש :עװקסָאמ ןץוש:דנַאל עירעכ :עליִהַו

 יק 10 .יזקצ 4000 .יז 27 ,ךוּב
1 97 

 ךָאנ רעטכעלעג ַא ,ידַאקרַא ,ַָאקנעשטרעװַא

 *רַאװ .| .שטיװָארעשָא .מ ןופ שידײ ,םרוטש ַא

 321 ן1927 !| 1025 .ַאזָאשזּב :קרָאי.וינ--עש
 ידַאקרַא, ;שטיװָארעשָא .מ ןופ טרָאװרָאפ .*

 .(שידײ ןיא ָאקנעשטרעװַא
891:71-7 (} 

 .םידָאפ רעטױר רעד .םירפא ,ךַאּברעיױא*

 ."םוקפיוא , :קרָאי-ויג
 ןעד 892:49-1

 ,םילשורי .לארשי-ץרא ןֹופ יוּבפיוא רעד
 'ז 25 .דוסיה ןרק
 ן211 20:1

 יַאמלַא לוש גניר רעטעּברא--טנגוי רעזנוא =

 .געפיגיו ,ןײטשָאלּב ןוכ טלצטשעגנעמַאזיצ .ךַאג
 61 : צז
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 ,דנַאּפ טשרע ."טייקשידוי ןופ רצוא רעד0*

 .םדא תמכח ןוא םדא ײה ןטױל תוצמ ןוא םיניד

 .ךונחה :עשרַאװ
11 206 

 ערעזנוא , ןופ טריגַאדער ."לֹוש רעזנוא,=
 .נָאק סגנוריאודַארג םוצ ןּבעגעגסױרַא ,"רעדניק
 "רַא רעשיאײטרַאּפמוא רעקסַאּפ:ַארָאּב ןּוּכ טרעצ
 ,ןילקורּב .לוש גניר רעטעּב

111 0 

 .ןײטש ןופ עסיַאמ ַאָ} ימָאל.גוא .ה ,סלעוא
 87 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ה .ל שידיא ,(עפוקט
 -ןרענָאיּפ ןוא .לוש) .'ק 88 .יזקע 4000 .יז

 .(26 'מונ קעטָאילּביּב
11 2 

 .ןַאמרעל הרש :שילגנע ןופ .עטכישעג.טלעוו --

 .מ :עשרַאװ .סוטסירק זיּבק לײט עטשרע

 יז 206 .ןָאזמחורי
9 11 

 7 242 .(.י 1023 זיּב} לײט עטייווצ --- --

9 1} 

 דנַאּברַאפ םנופ טײקיטעט רעד ןופ טכיזרעּביא

 עיּבַארַאסעּב ןיא ןוויטַארעּפָאָאק עשידיִא יד ןופ

 ןענעז סָאװ סעסַאק-רָאּפש ןוא :ײל יד ןופ ןוא

 .עשעק .1926 רָאי ןרַאפ טקינײארַאפ םיא ןיא

 19-ך-יז 11 .י"ָא ,ךיירטשנעזָאר .ש קורד :װעג

 40 סעלעּבַאט
111 ּׂ 334 

 .ףןַאמָאר) .ּבורג לסעק ןיא .,דֹוד ,ווָאטַאנגיא

 ײז 511,228 .צקירעמַא :קרָאי.וינ
-592.:49 11 

 .ּב ןופ טריצַאּב) גָארּפ ןופ תוישעמ רעדנוװ --
 ,'ז 252 .עקירעמַא :קרָאײוינ .(ןַאמּפָאק
:2 {20} 

 ,טכיל טנעגרָאּברַאפ סָאד ---

 ַײז 183 .עקירָעמַא :קרָאי
8--899:49 11 

 יוינ .{ןַאמָארל

 ןלײט ריפ ןיא ףֹוּב ַא .ןענוז יװצ ןשיװצ - -
 ,ןיטשנעטכיל .י ,רעּבעװ סקַאמ ןופ ןעגנוריצַאּב)

 -{122 .עקירעמַא :;קרָאיײיג  .(ץיװָאקלָאװ .א

 | יז 46-15-8
31 594 ,49--8 

 ךיז קוק .ס ,ווָאלָאקַאס ןוא .ּב ,װעיטַאנגיא
 .נעטשּבלעז רַאפ טפעה ַא ,רוטַאנ רעד וצ ֹוצ

 שנוטכַאּפָאַאּב עקידנעטשּבלעז ןוא טעּברַא רעקיד

 ,רוטַאנ עקידעּבעל טינ יד .טפעה.טַײרגוצ |!} .ןעג

 רעט:2 ןוא רעט:1 ןופ ןלוש רַאפ רעכיּבפליה

 =ךעלטפַאשנסיװ רעד ךרוד ןזָאלרעד .עגײרדַאמ

 =טפַאשנסיװ ןשיכולעמ ןופ עיצקצס רעשיגָאגַאדעּפ

 "רע רעד ןופ ןלוש יד רַאפ (סוג} טַאר ןכעל
 . 80 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ ,עפוטש רעטש

 .יָק 28 .יזקע 0
51 5)078( 

 רוטַאנ פקידעּבעל טיג יד .טפעה רעטשרע -- --

 .דקע 6000 ."ז 435 .עיפַארגָאעג-גנַאפנָא ןוא

 ייק בכ
{5)075 141 

 ןַײז ןוא סקיװעג סָאד .טפעה רעטשייווצ -- --

 .יק 55 .יזקע 6000 .יז 64 .ןּבעל
(5)075 1251 

 6000 .יז 69 ,ןטרָאג .טפעה רעטרעפ -- --

 .'ק 45 .'זקע
(9)075 11 

 :עג) "רָאטײ ןופ ןעליצ ןוא עעדיא יד
 .ױּפ ןיא דרע ףױא ןעדוי ןעצעזעּב וצ טפַאשלעז

 .יז 52 .טשס)011:166102 קורד :אשרַאװ ,ןעל

 ,(אשרַאװ ,*רָאט, קעטָאילּביּב)
1 39806( 

 .סרוק רַאטנעמעלע .עיפַארגָאעג .ג ,וָאנַאװיא
 ילוק :װעיק .עגַאלפױא עטפניפ ,לַײט רעטשרע

 ,'ר 1 .יוקע 8000 .סעטרַאק 2-ן-יז 180 ,עגיל-רוט
 ן5) 078(91)

 .ַאיצַאס יד ןופ דנַאּברַאפ ,לײט רעטרעפ -- --

 ,עטרַאק {+-'ז 181 .ןקילּבוּפער-ןטַאר עשיטסיל

 ר 180 .יזקע 2000

129 91)47()075( 

 םי ןופ לרעּפ .קחצי ר"ּב םהרבא ,ןיקסיא
 ,ןעמזירָאפַא 1000 .4דומלּתה-ינינּפ דומלּתה
 ,טפַאשבעסיװ-רוטַאנ ,קיטע ,לַארָאמ ,ערהצל-ןעטיז
 ,דומלּתה-ימכח עגילייה ערעזנוא ןיּפ ,רעטייוו ױזַא-
 טצעזעגרעּביא |!} ,עירַאטנעמָאקַא טימ טסקעט םעד

 .םַא רג םוצ סלַא ,ןָאגרַאשז ןעדנעסילפ ַא ןיא

 ---קורד :זדָאל .טפעה עטשרע ...ךרוד טײּברַאעּב
 ,'רבג 22 .'ז 10 .י"ָא ,גרעּבנירג

 יו 892:4--8

6917 



 רעיײטש רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעכעלטייהנייא

 ,גַאלרַאפרטנעצ ;װָאקרַאכ .רָאי 1927--28 ןפא

 ןופ םואידערּפ םַאּב גנולײטּפָא עשיניַארקואלַא

 52 .טעטימָאקיריפסױא ןלַארטנעצ ןשיניַארקואלַא

 .'ק 10 .יזקע 2000 .יז
11 56 

 -ײװנָא .לעטימ=סגנוטער עגיצנייא סָאד
 ןעליו סָאװ ,ןעשנעמ עגיטפנינרעכ רַאפ ןעגנוז

 =ײז ןענערָאװעּב ןוא רעטלע עטגרָאזרעפ ַא ןעּבָאה

 .סױרַא .רעגנוה ןוא דנעלע רַאפ טגױעג.זױה רע

 ץ?טמוסמס 20:180102 61 81- ןופ ןעּבעגעג

 ,(טפַאשלצועג=ץנַארוקעסַא עשיטַאירדַא 8

 אז 16 :עשרַאװ

308 1 

 רעד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד וצ .םעלק ןיא*
 רעטשרע .דנַאלסור-ןטַאר ןיא טנגוי רעשיטסינגויצ

 רעשידנעלסיא רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .ךוּבלמַאז

 רעשיטסינויצ רעכקינײרַאפ רעד ןוּכ עיצַאגעלעד

 .ס .א ,װ .י} .דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,'ז 100 :ביבָא-לּת {.ּפ
51 38 

 .טכַאמנטַאר רעד ןופ קיטילָאּפ עלעירטסודניא
 .עגיל:רוטלוק ;װעיק .ערוויאטילָאּפ סנישירג טול

 .יק 15 .יזקפע 0
541 38 

 דיּבח ןופ ןעטלעצעג יד ןיא .מ ,ץטירדניא
 יידיסח םעד ןעגעװ סעדנעגעל .(ד"ּבח ילהאּבל

 סלַא טנַאקעּב ,ידַאילמ ןמלַז רואינש 'ר ןיּבר ןעש

 .הצצרע עשידיסח ערעדנַא ןוא "אינּתה לעּב. רעד

 .(ןילָאגרַאמ .א ר"ד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ) ןעגנול

 ןופ דליּב ןטימ) ,יז 223,28111 .רעירוק :ָאגַאקיש

 .(ידַאילמ ןמלז רואינש 'ר
1 899.49- 1 

 יד ןופ רעכיּב יד ןריפ וצ יװ עיצקורטסניא

 סָאװ ,םעטסיס-רעכיּב רעד טױל םידסח:תולימג

 =ָאקירענעמכַאפ ַא ןופ ןרָאװעג טעּברַאעגסױא זיא

 םידסח:תולימג רַאפ גנולײטּפָא רעד ייּב עיסימ

 .ליװ ,ענליװ ןיא -ָאּפָאקעי/ טעטימָאק-טנגעג ןופ

 יז 16 .ָאּפָאקעי :עג
 1 י 07

 .עגסױרַא ןעגנורעדנַאװ רַאפ עיצקורטסניא

 רענליװ רָעד ייּב עיסימָאק-"ןיב, רעד ןופ ןּבעג

 ;ליװ .(גיבליװ} טפַאשלעזעג-סגנודליּב רעשידיי
 ַײז ןש,12 ,500102, טעצסש.-801,קורד :ענ
 ןו 208

 רָאי ןפיוא רַאדנעלַאק -- רָאטַאמרָאּפניא
 ,מ ןוא רעגשּבמָארּב .ד :טריגַאדער ,.,7

 ,גרעּבדלָאג .א :גנוטײל עיצַארטסינימדַא .קַאר
 ,טנַאה ןשידײ ןלַארטנעצ םעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא
 .קילּבוּפער רעשילוּפ רעד ןיא דנַאּברַאפ-רעקרעװ

 .יז 36+-20,174,11 :עשרַאװ
151 09 

 .אז רעכילרהעי רעטשרע .ךַאנַאמלַא רַאקיא*

 טריטקַאדער ,טעסַימָאק רעיפלעדַאליפ ןוכ ךוּבלעמ
 וָאלָאקָאס ,א ,םױּבלעּפַא .ּב ,ןיקוויר .ב |ןוכ) ייּב

 .עיכלעדַאליפ .ךוּברעװַא .י ןוא
(398408 1551 

 .לַאװרַאפ-טּפױה רעד ןוכ עיסעס ערַאנעלּפ עטכַא

 ןיא עיצַאזינַאגרָאילוש רעשידײ רעד ןופ גנוט
 קצזקע ןופ טכירַאּב .קילּבוּפער רעשילױּכ רעד

 ןט.1 ןופ טײצ רעד רַאפ ָארויּביריפסיױא ןוא וויט

 ;צשרַאװ .1027 רעּבמעטּפעס 90 ןזיּב רַאונַאי

 ףצג) .40 יז 44ב-260 .עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי

 {רָאטַאטָאר ַא ףיוא טקורד
 צו 37

 9 ןיא קיטש:טקלָאפ ,ןיציּבר יד עטַאלז ל--א
 ,ּברַאפדלָאג ,ל :עשרַאװ ...ןופ טײּברַאַאּב ןעטְקַא
 יז 2
 ן31) 892.49--2

 ןופ ַײליּבי םוצ} רָאי עטױר ןעצ .2 ,ןיגלַא
 ,(דגַאלסור ןיא עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאּב רעד
 .רָאװ עיצקעס רעשידיא רעד ןוכ ןּבעגעגסױרַא
 קורד :קרָאיײװנ ,ײטרַאּפ (,עשיטסיגומָאק)} סרעק

 טנעס 28 .'ז 06 .טםוסמ 50ט8/6 8

 .(}1 רעמונ--קעטָאילּביּב רעטעּברַא עטיור)
9 41 

 ,טײהײרפ :קרָאיײװינ .לאוי ןוא ַאלירװַאה --*

 .ז 2

 1 2ט0ץט+ּ 3

 .ףמַאק ןיא םזילַאיצָאס רעד .רָאטקיװ ,רעמלַא
 יז 11126 .טלעװ יד :עשרַאװ
38 1441 

 .מ ,רעלושטלַא
 ,םיסרַאקיּפא

 ןוא רעּבֹױלְג רַאפ עדָאגַאה

 יעגַאלפיױא עטרעסעּבעגסױא עטייווצ

2 



: 

 .רעלשיט .א רעלטסניק ןופ ןעגנונכַײצ ןוא עליה

 ,פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ..:עװקסַאמ

 /  ,'ק 20 .יזקצ 6000 .'ז 24 .ר .ס .ס
11 296 

 םוצ ןָאגַאװ ןיא סעומש ַא/ .,ר .ס .ס .פ --

 :עװקסָאמ .(םיײה רעד ןיא ןוא ּבולק ןיא ןעגעיײל

 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ

 .יק 30 .יזקע 6000 .יז 4
32 41 

 .ןלעװָאנ .ןעמַאלפ ןופ ןײש ןיא .ל ,יקצילַא
 יז 276 .יקצעלק :ענליװ
898:49-3 1 

 ןשידיי-שילױּפ ןופ ןעּבעגעגסױרַא ךַאנַאמלַא=

 .סערייַא .ּב .דנַאּברַאפ
1 08 

 .השעמ-עינַאטסװָאּפ עשידײל 1863 ,א ,ימלַא
 .'ז 110 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .(ךעל
952:49-8 151 

 ײּב טצצזעג :עשרַאװ .רעדיל ,טכיל יד רַאפ --

 . אז 111,100 .גרעּבנירג .ה
599.49-1 50} 

 שידײ ףױא טלײצרעד .ַאדוּב ןופ דײר יד --

 .רַאסָאלג ןוא ריפנײרַא ןַא טימ סורַאק טױל
 ַײז 181 .ןיקצעלק :ענליװ

511 204 

 ןופ טקעּפסָארּפ ַא|} ,םכילצ:םולש ןופ קרעװ עלַא

 ןּבעגעגסױרַא --- דנעּב 28 -- קרעװ סמכילע-םולש
 .160 יז 16 :עשרַאװ ןגַאלרַאפ?ןיקצעלק ןופ
01 : 151 

 .ט ,ןַאמסנעּב ןוא .ע ,עװַארדנַאסקעלַא
 :קסנימ .רָאינרעל ןטשרע ןרַאפ ךוּב-ףליה .דיירפ

 .40 יז 207 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ

 ר 180 ,יזקצ 2ס000

7 551 

 עשידיא יד ןופ גנוטַארַאּב עשידנַאּברַאפלַא

 רּבַאקעד} 43 .ּפ .ק .לֵא רעד ןופ סעיצקצס

 8000 .יז 263 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ ,6

 "ר 0 .זקצ

329 : 1541 

 :שידיי .ץרַאה סָאד ,ַָאדנַאמדע ,ער סישטימַא

 ,ללש רעד רַאּפ טעּברַאַאּב} גרעּבנײש המלש

 :עשרַאװ .ןשטנעמ עײנ ,} .(ןָאסלעדנעמ .ש ךרוד

 יז 84 .ַאזָאשזּב .ח
 ן1*5 85--3

 רעד) רעּבַײרשרעּביא רענײלק רעד .11/ -- --
 .יז 25 .(יײנש רעטשרע
3--88 

1 
 ,'ז 64 ,לצַאיַאּפ סָאד .11/ -- --
58-3 

 יו
 יז 80 .גנילירפ |{ש !1} 141 -- --
85--85 
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 עטוג סָאד} לגגײ עֶשיִדלעה סָאד .ש -- --
 .יז 104 .(דניק
3--88 591} 

 ,יז 86 .סנעמַאזקע יד .ׁש1 -- --
 ןפ1 59--3

 .ַאפ רעּביא ,ס ,וועירטימד ןוא וו ,ןינַאנַא

 עיצקודָארּפ רעד ןופ ןציקס .ןדָאװַאז ןוא ןקירּב

 טּבױלרעד .ןילָאגרַאמ .א :שידיא .רעגייטש ןוא

 עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ-ךעלטּפַאשנסיװ רעד ךרוד

 .ןלוש רַאפ טַאר ןכעלעפַאשנסיװ ןשיכולעמ םנופ

 רעלַארטנעצ ;עװקסָאמ .עפוטש רעט:1 רעד ןופ
 3000 .יז 219 .ה ,ס ,ס ,פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ

 ?לַאט ןרַאפ קעטָאילּביּב-טעּברַא) .'ר 1,40 זקע

 ,(2 ימונ עפוטש רעט.1 רעד ןופ .דימ

 ן61) 078(335)

 יד ןופ טעּברַא צשימָאנָאקע יד .א ,װעיערדנַא

 .לֵא ע11 ןפַא גָארטרַאפ .ןענײרַאפ .עלענָאיסעּפָארּפ

 ןענַײרַאּפָארּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפ

 :קסנימ .רָאפנעמַאזוצ ןופ עיצולָאזער רעד טימ

 ןענײרַאפָארּפ יד ןופ טַארלַארטנעצ ןופ גַאלרַאפ

 .'ק ן8 .יזקע 8000 .יז 43 .דנַאלסורסַײװ ןיא

 .רַאפלַא ׂ/|| ןופ ןסולשַאּב ןוא ןגַארּפ :עליהָ}
 ןרָאפנעמַאזוצ ןענַײרַאּפָארּפ ןשידנַאּב
 ןו 31

 .ורגטיל ןופ גנולמַאז עשירַארעטיל ,?ּבוהנַאװ

 100 יז 43 :קסױרּבַאּב ,"רעטעּברַא רעגנוי, עּפ

 .יק 8
 {651 2808:צ9

 םַארגָארּפ .עדנַאגַאּפָארּפ עזעיגילעריטנַא
 עשידָאטעמ חא ךעלזײרק עזעיגילעריטנַא רַאפ

 ןופ גַאלרַאפ.רעקלעפ רעלַארטנעצ ;עװקסָאמ .ווירּב



 =ק 32 .יזקפ 1000 .יז 22 .ר .ס .ס .פ
318 1 

 -עג .טרָאּפָאּפַאר ליוונז-המלש) .ׁש ,יקס--נַא

 =ירד}ל לַאװק ןעגיּביא ןופ ,{ .ןעטפירש עטלצמַאז

 :קרָאייינ -- עשרַאװ -- ענליװ .{עגַאלּכױא עט

 .צרש .ש גָאלרעּכ ן'כרוד טרהיפעגסיױא .יקסנַא

 .יז 11,246 .קרעּב
 1 יי 6 3

 ןּברוח רעשידוי רעד .עגַאלפױא עטירד .ׁש -- --
 ךוּב-גָאט ןופ .עגיװָאקוּב ןוא עיצילַאג ןעלױּפ ןוכ

 -רַאװ .לייט רעטירד {1917--=1914) .זערּת---דערּת

 : .'ז 929 .יקס--בַא :אש
151 9) ==924( 

 =רע יד, .לײט רעטשרע) .ןרענָאיּפ .261/ -- --

 ?הָאי רעגיצעּביז יד ןופ קינָארכ ַא *ּבלַאװש עטש

 יז 194 |עגַאלפױא עײנ} .(ןער
892.49-98 

 ןד}

 .ױצ יד, לײס רעטײװצ) ןרענָאיּפ ,26111/ -- --

 יז 235 |צגַאלפױא עײנ| ,(..."רעכערּב-ןעמ

898:49-3 
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 .עיפַארגָאנטע ןוא רָאלקלָאפ .אׁש -- --

 יז 2033 ע
 ןֿפ} 303

 ןופ ךַאל ךיא .(ןיצּפיל .ס} םעס לעקנַא=

 .קרָאיװג ...ןופ ןעכַאז עשירעפיטש ,טלעװ רעד

 ן"פ1 2: 7

 עיצַארעּפָאאק יד טיג סָאװ ,ַאיַאקסװַארטסַא

 .רַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ ;װָאקרַאכ .יױרפ רעד

 .ק 20 .יזקצ 2000 .יז 92 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאל

 ן'ג1 4

 דליּב ַא .טױט ןכַאנ עּביל 2 ,יקסנירטסַא

 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר :ענליװ .ןעּבעל ןופ

 יז 2
892.49-3 51?} 

 יצרע ערהַאװ ןײא .טלעװ רענעי ןופ סעַײנ ---

 ,ז 32 .רעצעוספירשו ץנַארקנוָאר :ענליװ .גנול
 ןדֿפְו 592.49--8

 .ַאלכױא עטפניפ) ,טלעװרעטנוא .י ,ןשָאטַאּפָא

 ,יזקע 800 .יז 249 .עגיל-רוטלוק ;עשרַאװ .(עג
8--889:44 : 75 

 ײרַאװ .עגַאלּפױא עט:0 .רעדלעװ עשיליוּכ ןיא --

 .וקע 1000 .יז 240 .עגיל-רוטלוק :עש
3 6 : 51} 

 ;בא ןוא ײרעשטניל .ש .קרעװ עטלעמַאזעג --

 עז 240 .ןיקצעלק :ענליװ .ןעגנולײצרעד ערעד
8--49. 899 ; 1 

 :רעד ערעדנַא ןוא בנג-דרעכ ַא ןופ ןַאמָאר ַא --

 ,הוטלוק ;עשרַאװ {עגַאלפױא עײנ} .ןעגנולייצ

 .וקע 600 .י'ז 1,236 .עגיל
 ןדי1 599.49-5

 5000 .יז 39 .טלוקזעג ;װָאקרַאכ .רעצוּפ:ךיש --

 .(2 'מונ קעטָאילּביּב:טלוקזעג) 'ק 10 .יזקע
 : ןל} 592.49 3

 .ה שידיא .רעדניּבניַא ןַא ןײלַא יז .קַאדנעּפָא-

 3000 .*ז 37 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .לירּב

 .(קעטָאילּביּב:טנגוי) ,יק 92 .'זקצ
 ן7פ} 68

 .קלָאפ ןשידײ ןופ עטכישעג יד .ח ,יתרפא

 .הפוקּת עשילּביּב יד ,לײט רעטשרע .ךוּבנרעל

 ןופ םּכסה ןטימ ןּבעגעגסױרַא .עּבַאגסױא 6

 .לוק :עשרַאװ .עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידי רעד

 .'ז 175 .עגיל=רוט
11 9)==424( 

 .1927--1917 .װעטנָאי רעזנוא רּבַאיטקַא

 ײיש יד ךרוד טשלעטשעגפיונוצ לַאנרושז-רעדניק

 קסװָארטעּפָארּפעגד ןיא ןלוש טעּברַא יד ןופ רעל

 רעד ןופ ײליּבוי ןקירָאי ןעצ םעד דעװָאקעל

 .וָארטעּפָארּפעגד *גסורַא .עיצולָאװער-רּבַאיטקָא

 ימ :עיגעלָאקדער .רוטקעּפסניא סגנודליּב עקס

 .יַּה ,יקצענעמַאק .ש ,יקסװוָאטוּבַאנ ,מ ,ץנַאלג

 30 :קסװָארטעּפָארּפעגד .ּבוש .ה ,ּבוש ,2 ,סאלק

 .40 ןטלַאּכש
 {י11 37

 .רָאײ=ןרעל ןטײװצ ןרַאפ .רעדניק-רּבַאיטקָא

 *סנימ םנופ ןטנַאסרוק יד ךרוד טלעטשעגפיונוצ

 רעד רעטנוא םוקינכעט ןשיגָאגַאדעּפ ןשידיא רעק

 ,יקסווָאקשימ .ל ,קַאטשמלָאה .כ ןופ עיצקַאדער

 םעּבראעגרעּביא .עגַאלּכױא עטײװצ .סעװיר .ש

 רעד ךרוד טּבױלרעד .ןַאמלוש ,נ ןוא טסקַאּב ,י

 .עמ םנופ עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ ךעלטפַאשנסיװ

 . רעד ןופ ןלוש רַאפ טַאר ןכעלטפַאשנסיװ ןשיכול

 .רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .עפוטש רעטשרע
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 .ר .ס ,ס .פ ןופ גַאלרַאֿפ

 ,'ר 1,15 ,יזקצ
37 (55} 

 6000 .4ט יז 8

 =סורסייוו ןיא עיצולָאװער-רּבַאיטקָא יד
 וצ .סענױרכיז ןוא ןעלקיטרַא .ךוּבלמַאז .דנַאל
 -ימָאק .יקסרוגא (ס} .ש ןופ טלעטשעגפיונ

 .ײפ וצ .ר .ס .ס .װ ןוכ .ק .א .צ םַאּב עיס
 .טר-רּבַאיטקָא רעד ןופ גָאטרָאי ןט-10 םעד ןרע

 .(3') .ּפ ,ק .ק .צ ןופ טרַאּפסיה ןוא עיצולָאװ
 יוקע 3000 .40 יז 260+-260} :קסנימ .װ

 . יר160
8 / 1531 

 רעדניק} טדער קירּבַאפ ,לכַאר ,סעֹװיקַא
 .עמ ןכעלטפַאשנסיװ ןשיכולעמ ןכרוד .4עסיַאמ

 ןיא .ה ,ר .ס .וא דליּבמָאקלָאפ םַאּב םָאקדָאט

 .נַא ןוא ןקעסָאילּביב ןיא ןצונַאּב םוצ טּבױלרעד
 עכולעמ :װָאקרַאכ .גנואיצרעדצָאס ןופ ןטלַאטש

 .'ק 80 .יזקצ 3000 .ײז 6 .עניַארקוא ןופ גַאלרַאפ
3--898.49 7 1 

 .גנַאל טינ טשרע .רעדנַאסקעלַא ,װעיסָארַא
 156 .עגיל-רוטלוק :װעיק .רעטסינ רעד---שידיא

 .ָשיִלּביּב עלַאסרעװינוא) .'ק 49 .יזקע 8000 .יז

 .(} ימונ קעט
 ן55} 89171-

 *רַא ןוא עיטַאמָאטסערכ .רעדניק=סטעּברַא

 טלעטשצגפיונוצ .רָאי:ןרעל ןט.4 ןרַאפ ךוּב-סטעּב

 רעד רעטנוא ,גרעּבנירג .י ןוא טסקַאּב .י ןופ
 ןומ לוש :עװקסָאמ .קַאילָאּפ ,ה ןופ עיצקַאדער

 ר 2,20 .יזקע 6020 .+ז 960 .ךוּב
7 11 

 .עלױּפ ןיא "דוסיה?ןרקח ןופ טײּברַא יד

 "דוסיה-ןרק, ןופ ָארויּב.טּפױה ןופ םודנַארָאמעמ

 ?סינויצ ןעשילױּכלַא ןעטיײװצ םעד וצ ןעלוּפ ןיא

 --1926 ץרעמ ,אשרַאװ רהָאפנעמַאװצ ןעשיט

 -+-22 .י"ָא ,ןדוסיה:ןרק| :אשרַאװ .ו"ּפרּת ריא

 ןיא ךױא טקורדעג זיא םודנַארָאמעמ רעד} יז 4

 ןשיליוּפ ןוא שיאערּבעה
 ז7) 2081

 טידי .ןַאמָאר .ַצטרַאמ .ַאזילע ,ָאקשעשזרָא

 .רַאפ :ףױקרַאפ.טּפױה :עשרַאװ .ןַײטשניּבור ,מ
 .יז 216--156 .ןילטיג .א גַאל
8--891.5 1 

 תוצע עשינעיגיה-רעלוּפָאּפ .ר"ד .ס ,יקטווָאלרָא

 ,| .ןטפירש עטלמַאזעג --

 *רעפ ךיז ױזַא יװ .ןעױרפ ןוא רענעמ עגנוי רַאפ

 .ירענעוו רעטַײרּפשרעּפ ןײמעגלַא רעד ןופ ןעטיה
 =דלָאג .ש :עשרַאװ .רעּפירט םעד ,טײהקנַארק רעש

 ,ירג 90 .יז 92 .ּברַאפ

61 1591 

 :(קערַאמ יצשזדנַאק ,קרַאמ ,ןײטשברַא
 .עגיל:רוטלוק :עשרַאװ ,1 ,ןטפירש :עשיטַאמַארד

 יז 193 ן--99- 441 301 31
9--49. 592 {50} 

 ן==29-1-18-4:20--80-120-1901 .{ -- --
 .ז 0
 ןפ11 892:40-2

 -רַאװ ןעגַאלפױא עיינ| .עקירעמַא ,םולש ,שַא
 .יז 11,294 .עגיל.רוטלוק :צש
 ןפ51 20:

 .דיגנ המלש ּבר
 יז 102 .עגיל.רוטלוק :עשרַאװ {עגַאלּפױא עַײנ)

 .(ץזקע 1000)
3--899,49 1 

 -פיוא עטייװצ .ןַאמָאר .רעטומ יד .26|ׁ/ -- --

 .ידקע 1000 .יז 408 .עגַאל
599.49-8 1 

 ,0ׂ1 דנַאּב ,ןטפירש עשיטַאמַארד .8611/ -- --

 .יז 3526
 1 599.49--פ

 ןעגַאלפױא עט-?1 ,לַײטרוא.טױט .418 -- --

 : .'זקצ 1000 .יז 2
 פיו 899,49-8

 1000 .יז 11,234 .לַאװק ןייא ןופ .2626 -- --
 ,יזקצ
5 -899,49 71 

 .ןעמוקקירוצ סרערעדעל םייח .262411 -- --

 "זקע 1000 .יז 0
}5 ' 9599.49-3 

 קַאלשנּבױט ןַײמ ןופ עטכישעג יד ,יא ,לעּבַאּב
 לטיג שיסור ןופ .ןעגנולײצרעד ערעדנַא ןוא

 - 'ז 140 .ןיקצעלק :ענליװ ,לײַײמ
 ןפפ1 591:71-8

 יצ ,ץרַאװש ןוא רײד .י .,יקסּבולַאגָאּב
 ירא רָעכילטפַאשנעסיװ ַא ,לעטימ.לייה סלַא ,,ןייװ

4955 2 



 ,ל/ 011:1610102)0 קורד :אשרַאװ .. .ןופ טכיזרעּב

 ן"למרּכ , יזצג רעד ןופ לכיּב:עמַאלקער ַא|) .יז 0
 ן100} 1:5

 לצנָאיצַאנרעטניא רעטרעפ רעד .המלש .ןיגַאּב
 .גנוליצרעד עשיטסַאטנַאפ .סרַאמ ןרעטש ןפיוא

 .יז 106 .0. 20ע?מ0) קורד :|קָאטסילַאיּב} ָאיֶא
8--899,49 111 

 ןופ עּבַאגסױא :וװָאקרַאכ .רּפָאמ .ד ,ןעגָאּב
 עשיניַארקואלַא .ר ,ס ,ס .פ ןופ גַאלרַאפרטנעצ

 10,000 .יז 30 .עניַארקוא ןיא רּפָאמ ןופ עיליפ

 : .'ק 12 .יזקע
56 1051 

 ןוא םירפס ןופ ן'תמא עגיּבײא ,םשרג ,רעדַאּב

 =רעמַאּב עפרַאש ןוא תוישעמ ענילק .ןעּבעל םנופ

 קורד ;ןעיװ .רעדניק עסיורג יילרע:לּכ רַאפ ןעגנוק

 יז 304 ."ןָאינוא,
1031 892:49-+4 

 רעד ןופ ןעלױּפ ןיא ןעדיא תורוד גיסיירד ---

 ןעמוקעג ןיהַא ןענײז ןעדיא סָאװ ,טײצ רעטשרע

 :קרָאי:װינ ,*שזצטַאימ , ןעטצעל םוצ זיּב ,ןעניואוו

 יז 405 .סערּפ םָאירָא
41 9)==924( 

 .לָאּפָארטסָא עלעשרעה .בקעי ,יקסנַאשַאטַאּב

 .יּפע ןַא טימ ןטקַא 4 ןיא עידעמָאקיגַארט} רעי

 .40 יז ע111,41 .גנַאגפױא :סערייַא סָאנעוּב ,גָאל
892.49-2 11} 

 :םילשורי .סעדער ,לארשי ץרא ןיא רופלַאּב
 ,(הפי ,ל ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ) .'ז 42 .דוסיה ,ןרק -

203:1 1 

 ןופ ןעגנולמַאז .ךעלעמילּב .ש ,יקסמָאטסַאּב

 =וצ עקנישטנײלק רַאפ ,ךעלהשעמ ןוא ךעלדיל

 .סקלָאפ עשידי ענג :ענליװ ...ןופ טלעטשעגפיונ

 .(סעיצַארטסוליא טימ) 'ז 16 .לוש
11 89:949 --35 

 ,..ןופ טלעטשעגפיונוצ .ןסוּבער ןופ גנולמַאז --

 16 .לושסקלָאפ עשידײ עײנ :ענליװ ,1 טזעה

 .(2 ימונ *ךצלעמייּב עקנינירג ,, קעטָאילּביּב) ,'
3--899:49 11 

 יֹעג סעדנעגעל ןוא תוישעמסקלָאפ עשידיײ ---

 .ליו .גָארּפ ןטלַא ןופ סעדנעגעל ...ןופ טלמַאז

 .'ז 32 .לושסקלָאפ עשידײ עײנ :ענ
 ן109) 5208

 =צמַא רַעטמיּרַאּב רעד ןילקנערפ ןימַאשזדנעּב --

 טעּברַאַאּב .ןַאמײהכולמ ןוא רעטנרעלעג רענַאקיר

 .ה ,ַאקסנענַא .אל ןלעװק ענעדײשרַאפ טױל

 .לושסקלַאפ עשידײ עײנ :ענליװ .(.א .א טנומ

9 7 : 
9 1101} 

 ,ןסַאּפס ,ןדַארַאש ןופ ןעגנולמַאז .סדנוק רעד --

 .א .א ךעלהשעמ ,ןציװ ,ןליּפש ,ןצנוק ,ןּבַאגפיוא

 עײנ :ענליו ...ןופ טלעטשעגפינוצ .4 'מונ

 .ז 16 ,לושסקלָאפ עשידיי
 ן1111 892:49--8

 :עּבעל .מ ,ןַאסמיײחה ןוא .ש ,יקסמַאטסצּב
 ןטײװצ ןרַאפ עיטַאמָאטסערכ .ןעגנַאלק עקיד

 .ערגרַאפ ןוא עטרעסעּבעגסױא עטרעפ .רָאינרעל

 =סקלָאפ עשידי עײנ :ענליװ .עגַאלפױא עטרעס

 ,'ז 224 .לוש
 ן11 37

 ,רעדגיק-סטעּברַא .ג ,דנַאלדירפ יי ,טסקַאּב

 טּבױלרעד .רעכַאמלצומ .מ ןעגנונעכייצ ,סײּבפעלַא

 עיצקעס רעכעלטפַאשנסיװ-שיגָאגַאדעּפ רעד ןופ

 .ר .ט .פ .ס .ר דליּבמָאקלָאפ םַאּב "סוג, ןופ

 13000 .40 5 07 .ךוּב ןוא לוש .עװקסָאמ

 : : ייק 60 .'זקע
 ן141 | 37

 ?סטעּברַא ןוא עיטַאמָאטסערכ .רעדניק:סטעּברַא --

 .(סײּבפעלַא ןכָאנ} רָאינרעל ןטשרע ןרַאפ ךוּב

 . רעכעלטפַאשגסיװ-שיגָאגַאדעּפ רעד ןופ טּבױלרעד

 ,ס .ר ןוכ דליּבמָאקלָאפ םַאּב "סוג, ןוכ עיצקעס

 15000 .יז 180 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .ר .ס .פ

 ,'ר 1,10 .יזקע
}1141 81 

 .ַאסטלַא .יל סָאנָארגַא .ש .י ,שסיװָארַאּב

 טפַאשטריװ-דלעפ יד ןריכ וצ ױזַא יװ .(ילצומ

 :עװקסָאמ .עניַארקוא ןופ טנגעגיפעטס םניא
 ,ר ,ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפירעקלעפ רעלַארטנעצ

 רעױוּכ ןרַאפ ךעלכיּב) 'ק 85 .יזקע 3006 .יז 5

 : ' .(7 ימונ
68 21 

 עגַאלפױא עטירד ,ןּבעל סוװָאכָארָאּב רעּב
 ,'ז 22 .רוטלוק עיינ ;עשרַאװ .412,000--9000ל
2212 161} 

 6326 כ



 .ןַאמָאר .עּביל ןופ לּפמעט ןיא ,וָאסַאּברַאב=

 : 192 .ּברַאפדלָאג .ל :עשרַאװ
 ן117} 893:49-3

 ןופ טצעזעגרעּביא .רעייפ סָאד .ירנַא ,סיּברַאּב

 "פא עטירד .לקסװַאשרַאװ םינוּב שיזיוצנַארפ

 יז 316 .ַאזָאשזּב ;עשרַאװ .עגַאל
244 131 

 בָאק רעט:| רעד ןופ סעיצולָאזער ןוא טכירַאּב

 .ג .א דנַאּברַאּפיטנגוי ,ּברַא .דיא ןופ ץנערעפ

 ןעמוקעגרָאפ .דנַאלטעל ןיא וװָאכָארָאב .ֹּב ןופ

 ןיא רָאי 1027 רעּבָאטקָא ןט516 ןט:15 םעד

 -ָארָאּב , ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ :עגיר .עגיר

 .ז |16} .דנַאלטעל ןיא *טנגוי-וװָאכ
1191 399 

 רעד פ גנולײטּפָא רעקסירּב רעד ןופ טכירַאּב

 ןלױּכ ןיא .שלצזעג:עיצַארגימע רעלַארטנעצ .דײ

 קורד :ןקסירּב| ָא"ָא .1926 רָאי ןרַאפ ('סַאעי,)

 .,ז 58 .י"ִא {!} 88|ס1םמ
 ן150} 328

 ןופ טכירַאּב

 רָאי ןרַאפ .לטרָאװטנַארַאפ .רגַאּב טימ .רעּפָאָאק

 יז 28 .י"ָא ,א01:81:| קורד :קָאטסילַאיּב ,1926

0, 

 ןנג1 4

 ?רעװדנַאה רעטגינײארעפ רעד ןופ טכירלּב

 ןרַאפ טײקגיטעט רעד ןופ עשרַאװ ןיא קנַאּב:רעק
 19 .יָא ,8620/08 קורד :עשרַאװ .1920 רָאי

 ,40 סעמַארגַאיד 3--יז
234 1221 

 יָאֲאק עשידיא יד ןופ דנַאּברַאפ םנופ סטכירַאּב

 1926 רָאי ןרַאפ עיּבַארַאסעּב ןיא ןויטַארעּכ

 קורד :װענעשעק .רָאי סנָאיצַארעּפָא עטסקעז סָאד
 ,40 יז 14 .י"ָא ,ךײרטשנעזָאר .ש

11 324 

 37 .ּפ .ק .לא ןופ סעיצולָאזער ןוא ןסולשַאּב
 רעלַאנָאיצַאנ רעד רעּביא .װ 3(4} .ּפ .ק ןוצ
 ,דנַאלסודסײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ .עגַארּפ

 .יק 65 .יזקצ 8000 ,'ז 6

1241 2803:1 

 .לארשי ץרא ןיא צזייר ןײמ ,הילדג ,קילּבוּב=

 : ,קרַאי וינ .עגַאלפױא עַײג

 ן1551 : 91

  .קָאטסילַאיּב ןיא קנַאּב ןעיַאּפ

 ןַא .םושנעדוי רענַאקירעמַא ןיא לּכה ךס רעד --*

 ןוא םוטנעדוי ןיא ןעגנוטכיר יד ףױא קילּברעּביא

 וינ .ַאקירעמַא ןיא טיײקשידיא ןופ דנַאטשוצ רעד

 ַײז 11,153 .סערּפ םָאירָא :קרָאי
223:1 11 

 רעדָא טנעדדערּפ רעקשיּפמאלג רעד .י ,ןהָאזדוּב
 .ערוגיפ עטכע'נַא ,סעמַאמ ײוװצ ןופ דניק ןייא

899.49-5 11 

 ,טכילפּפ דנוא עּבעיל רֶעדָא לעטכיל הּכונח סָאד --

 ...טעטײּברַאעּב ײרפ .4ןעיָאּב קרַאמ ךָאנק
 ן1551 892.49--5

 ,טרעשעּב סָאװ רעדָא !טאשטוא רוק ַאציַאי --

 .(סעקרָאװָאגָאּפ עש'םלוע יװצ} טרעוװעּב סָאד

 סלַא ןעק עכלעװ גנולהעצרע עשיטסירעטקַארַאח ַא

 : : .ןענעיד ןַאמָאר
 ן151 : 892.49-5

 עטַאט רעד רעדָא ןעצעל'כ ךַאז עייַאדּכ ןַײא ---

 ,השעמ עגיטכיר ַא ,ךעמַאמ יד טמצנ

892:49-3 11 

 ַאטַאלּפַאז עגולסַאז ָאּפ רעדָא ךילפ עקטָאמ --

 ײַשד ךָאנ ןַאמָאר ַא .(טרָאװכירּפש רעשיסור ַאק

 .עדָאמ רעטצצל

 ז1311 599י49--8

 יַצֹּב ןּוא גנַאל טרַאװ טָאג רעדָא רזממ רעד --

 ַא .(טרָאװכײלג רעש'מלוע ַא} .ךיג טלִהָאצ

 .עּבעיל עשלַאפ ַא ןופ עטכישעג ע'תמא
 {15| 892י49--8 2י49--

 ַא רעדָא ןציּבר ַא טימ בר ַא ןופ השעמ ַא --

 .רוּפס ַא .ײא ענעקשצַאק ַא ףױא ןוה
5--299.49 1 

 ךױ טעּב ןעמ ױזַא יװ רעדָא תועט חקמ רעד --

 .גנולהעצרע ענייפ ַא .ןעמ טפָאלש ױזַא ,סױא

 ןופ ענליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא ךעלכיב עלַא}

 132 ןטַײז ,/רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר,
 ז154) 892.49-3

 םכילע-םולש ןופ עינָאלָאק רעמוז ,קירעּביוּב

 :קרָאיײװיג .ןָאזעס רעטעּביז { 927 טוטיטסניא קלָאּפ-

 1 , 8 .סערּפ םָאירָא
37 31 

 עשידוי רַאפ ךוּג-לוש ,יכדרמ ,גרעּבמיוּב

3372 



 ,יז 116 .הרוסמ :זדָאל .לַײט עטַײװצ .,עטכישעג

(9)==994 1 

 רעד ןוא טנגוירעטעּברַא יד .ָאטַא ,רעיוּב

 ןטלַאהעג ,עדער ַא .םזילַאיצָאס ןופ בצמ-טלעוו

 .ָאס רעד ןופ ץנערעפנָאקײזײרק רעניװ רעד ףױא

 ץרעמ ןט.2 םעד ,טנגוי.רעטעּברַא רעשיטסילַאיצ

 ."טײהײרפ , :עשרַאװ .ןיש .ל ; שיריי ,4

 ,יז 52 ,קצטָאילּביּב
238 71 

 .ַאמ ןשירָאטסיה ןופ עירָאעט .נ ,ןירַאכוּב

 :יסור רעטצעל רעד ןופ טצצזרעּביא ,םזילַאירעט :

 .ןַאמרעל הרש ךרוד 410299 עּבַאגסױא רעש

 יג 1,20 .ז 80 ,ןָאזמחורי .מ :עשרַאװ .לַײט }
 ןג5 301

 ,'ג 1,30 .יז 160--81 ,לײט 1{ -- --
201 5 1591 

 : .יז 320--161 .לײט 1/--11/ -- --
501 1401 

 ןוא ןעמעלּבָארּפ} עיצולָאװער עשײעניכ יד --

 רעד ףַא טנעײלעג גָארסרָאּפ .1 .(ןוויטקעּפסרעּכ

 םעד װיטקַאטרַאּפ רעװקסָאמ םנופ גנולמַאזרַאפ

 ןיא טקורדעג לקיטרַא ,2 .,1927 לערּפַא 4
 .דלָאג .ל שידיא .1927 ינוי 30 םעד 'ַאדװַארּפ ,

 2000 .יז 65 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .גרעּב

 ."ק 40 .זקע

28.2 }131{ 

 2460 רעד ףַא טכירַאּב) טיײרג ןעניײז רימ --

 .ניא רעד ןגעװ ץנערעפנָאק:ײטרַאּפ .ּבוג רעװקסָאמ

 .ס .פ ןופ עגַאל רעכעלרעניא ןוא רעלַאנָאיצַאנרעט

 2000 .יז 92 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ ,{.ר .ס

 ,'ק 90 .יזקצ

143 39 

 ימולּב .י שידיי ,לָאר עײנ סיקסטוַאק לרַאק --

 ןטריקסיפנָאק} ,'ז 1,140 .ןיקצעלק :עשרַאװ .2ױעּב
3 141 

 :רעסױא יד ןופ עיפַארגָאעג .םהרבא ,,ןיקלוּב

 .(ןלעװק עטסײנ יד טױל רעדנעל עשיעּפָארײא

 .קרַאטנַא ,עילַארטסװַא ,עקירעמַא .לײט רֶעט

 *רַאק ןוא רעדליּב טימ טרירטסוליא ךייר .עדיט

 ײז 1171 158 ,ץ"מ שריה :עגליו .סצט
1451 1 

 .ןַאמָאר .ןַאמלעשרעה לַארענעג ,א ,ןייטשקוּב

 .'ז 529 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ
3--599.49 11 

 עשיטסַאטנַאפ ַַא .תופשכמ יד .ק ,קיוָארוּב

 .ייגרענע, קּורד :ַאקיסקעמ .ןעטקַא 9 ןיא עמַארד

 .טזעּפ 1 יז 0
9--595.49 1 

 ןופ .ןינַאלּפ .וַאלסינַאטס ,יקסווָאזָאשזּב
 :עשרַאװ .(לײט רעטײװצ) ןײטשּפע המחנ :שילױּפ
 יז 402 |1927 !| ,1023 ,ַאזָאשזּב

171 891.59--8 

 .והילדג ןּב .ל ,(רעלומ)} יקצָאטסָאלַאיּב
 קורד ;קָאטסילַאיּב .,.ןֹופ םיחוּכיוו רוּביח רפס

 ז!} .סעקיּפָאק 17 .יז 9 .יײָא ,תעטעס1
 ן143} ג

 ײלָאּפ ןעשידוי ם'נופ סױירק רעד .ש ,רעּביּב

 רעשידוי רעד וצ גנודנעװ ַא .קנַאדעג ןעשיט
 צ01416)06- קורד :עשרַאװ ...ןופ עיטַארקָאמעד

 .'רג 40 .יז 24 ,ט2
}1491 39 

 א .(1003--19207 פכָאּכע יד .ג ,ילַאוװיּב
 יָאְק .ה--שידיא .רעדליּב 13 ןיא קינָארכ-עמַארד

 2000 ."ז 66 .עגיל:רוטלוק ;װעיק ,שטיװעקַאז

 "ק 40 .יזקע
2501 

 .תולימג רעשידוי רענילּבול רעד ןופ סנַאליּב
 ףהָאי ןרַאפ 2 'מונ עקסװָאטרַאּבול עסַאק םידסח

 יז 13 .י"ָא ,"ַאינָאלָאּפ , קורד :ןילּבול ,6
38 1511 

 ,דערקנַאט .דרָאל .ילעַארזיאיד:דליפסנָאקיּב
 309 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .סקַאז .ש :שידיי

8 
 ן1521 82--8

 ,םזיװיטקורטסנָאק ןופ לּכשה רסּומ .ז ,ןַאמריּב*

 יז 16 ."תונמא , סופד :ופי
2231 1551 

 ןרָאװיג סרוקיּפַא'נַא ןּופ .ר"ד .ןתנ ,םיוּבנריּב

 עגיזָאד-סָאד) ,יז 52 .ןורשי :עשרַאװ .ןימאמ ַא

 ףלוא טשרענוצ ןרָאװיג ןּבירשיג רימ ןוכ זיא לכיּב

 .(.,"ונצרא,  גַאלרַאּפ םינופ ןּבעגינסױרַא שטײד
2 1541} 

6 9 2 



 רעגיײצנא.סלעדנַאה רעשידוי .י .מ ,גייװװצנריּב

 רַאפ תוצידי עטסגיטכיװ ןוא עטסגיטױנ יד טימ

 טעּברַאַאּב ,ןעלױּפ ןיא עירטסודניא ןוא לעדנַאה

 .8)2121 קורד ;עשרַאװ ...ךרוד טריגַאדער ןוא

 {גנַאגרהָאי רעטייװצ :עליהָו .יז ןסנָאנַא 47--+ 2
 ן1551 038

 .נעדנעט ןַײז ןוא םזישידײ .הירא ,הירא=ןּב

 =לַאװָאק-סענײרק קורד :ענליװ .קיטקַארּפ עזעיצ

 ּבײל ;לרוּביח ףוס םוצ|} .'רג 40 .יז 11,18 .יקס

 ן4הירא-ןּב הירא) ןָאזנעּבײל
 ןג51 31

 רעד טימ ןיּבר רענמידַאר ןופ דיל ַא .עקמינּב
 לָאז רע, עידָאלעמ יד טימ ןעגניז וצ |!} ןיצּבר

 ָאיָא (םָאּב:םָאּב-םיּב ,רעטעּב רעטוג ַא ןייז

 .'רג 10 .י"ָא ,0:480608 קורד :;|עשרַאװ}

 םיוּבנעגײפ .ש ןופ גנונעכײצ ַא עליה רעד ףױא|}
 *סיטרַא, רהיא ןיא ןיּבור עטַאלז :טסקעט ןטימ

 ן*עלָאר עשיט

571 892:49-7 

 יד טימ *ןויטּבמס , ןיא ןיציּבר רענמידַאר יד --
 8 ,י"ָא ,סעמסמ? קורד :{עשרַאװ)} ָא"ִא .רעדיל

 ,'רגי10 .+
7--892.49 1551} 

 :ַאיצָשס רעד ןוא ױרפ יד .טסוגױא ,לעּבעּב
 :רַאװ .| .םיוּבנעגײפ .ּב ןופ טצעזעגרעּביא ,םזיל

 סָאד) .ז 430 .עגיל:רוטלוק--טלעװ יד :עש

 יַאּב ,ןצירטַאמ עקיטרַאפ ןופ טקורדעג טרעװ ךוּב

 (י..עקירעמַא ןופ ענעמוק

 ן1591 28ט6ּ

 יז 746--431 .{ - --
 ן10} 286

 .נוא ,(װעשַאילע .סיא ר"דל תובשחמ:לעּב
 :ָא"ֶא .ׁש דנַאּב ןטפירש עטלעמַאזעג .דָאר ןרעט

 (ןילרעּב} טעטימָאק-תובשחמ.לעּב :רעּבעגסױרַא

 ןיא טקורדעג) .4קרָאייינ} ןירַאפיץרּפ ,ל .י

 .יז 416 ןזירַאּפ
 ןג11 899.49-4

 =ַאװ קורד :ץעלדעש .עּבָאּב עטלַא יד ,םש לעּב
 "ניק עשיסקָאדָאטרָא) 160 יז ן20| כ .ןַאמרעּס

 .(קעטָאילּביּב-רעד
1151 892:49- 8 

 יַאנ רעד ןיא עּביל יד .םלעהליוו ,עשלעּב

 .יא .עּביל רעד ןופ עטכישעג-סגנולקיוװטנע .רוט

 עּבַאגסױא רעשטײד רעטצעל רעד ןופ טצעזרעּב
 .לײט רעטשרע .יקסיַאמ .י ךרוד 1991 רָאי ןופ

 .טלעװ יד :עשרַאװ .,4 ךוּב--,דנַאּב רעטשרע

 יז 2
 ןנ51 1 59

 נעט יד ףגהל םענורּב סבקעי .רעיּפ ,ַאונעּב
 .ןילּבוד .ּב : טשידיײרַאפ ײרפ .ןַאמָאר .(ןירעצ

 .'ז 266 .ןילטיג :עשרַאװ
-84 1641} 

 ,רוטַאנ יד ןעגעג דנױ {!} ,פַארּפ .סקידענעּב

 .קנַארק עשירענעװ {!} ,ןעטיהרעפ ןֹוא ןעלַײה וצ

 זער :עשרַאװ .ןעיורפ ןוא רענעמ ייּב |!} ,ןעטייה

 ' ,'רג 20 .יז 16 .קינ
1 61 

 רעטירד  .םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג ,מ ,רעעּב
 .טרעדנוהרָאי 18 זיּב 14 ןופ .טײצ עינ ,לַײט
 .טלעװ יד :עשרַאװ .יקסניצשעל ףסוי :שידיי

 ;ז 7
(335)09 1 

 סעידעי עטשרע .ןישַאמ-.שטנעמ .ט ,סלרעּב
 .לוש רעד ראפ עיגָאלָאדיפ ןוא עימָאטַאנַא ןופ

 .זקע 8000 .'ז ׁש--128 .עגיל:רוטלוק .וועיק

 יק 8
 ןגיד} 6

 .ןעגנולײצרעד .געטמערוטש .,ד ,ןָאסלעגרעּב

 ;'ר 2,30 .יזקע 4000 ,יז 291 .עגיל:רוטלוק :ווציק

899:49-58 1551 

 .גסיװרוטַאנ .ד ,ָאריּפַאש ןוא .ש ,סעכָארּב

 .ןלַאירעטַאמ ןוא ןטעּברַא עשיטקַארּפ ,טפַאש

 ,טפַאשנסיװנדָאּב ,עיגָאלָארָאעטעמ ,טפַאשטריװדנַאל

 -עכולעמ :קסנימ ,קינַאטָאּב ,םיַאכעלַאּב-..וודנַאל

 ,'זקצ 8000 .יז 226 .דנַאלסורסיײװ ןופ גַאלרַאפ

 : .ר 5
 ן1691 9

 ךאלעװירּב רעצָאלקעצָא .והילא ,גרעּבנַארּב
 -םײח ןעשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק עמיטניא ַאל

 קורד :קצול .4ןעלדנענגיענכַאי טימ ןעלקנעי

 יג 1,225 .יז 128 ,016816ע/
598:49-7 |170} 

 אככמכ



 .םולח רעכילקערש רעד ,ד ,רעטעטשדנַארּב

 =טפירשו ץנַארקנוָאר :ענליװ .גנולהאצרע ענייש א

 5 ײז 22 .רעצעז

 2711 899י49-3

 ךוּבנרעל .סײּבפעלַא רעשיגוימָאק .8 ,ןינַארּב

 רעט:1 רעד ןופ ןלושטילָאּפ עשיטָאטש רַאפ

 .ָאמס .ה ,רענװָאק .א ,ןינָאמ .ד שידיא ,עפוטש

 ן1927 || .1028 ,ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .רַאיל

 / ,יר 1 .יױקצ 3000 .'ז 83
(3)02 1721 

 =ּפש יד .ר"ד .קחצי ן?רעירב} ,רעיירּב
 יפױא עטַײװצ .ָאריּפַאש .י שידוי .חישמ ןופ ןער

 יז 105 .ןורשי :אשרַאװ .עגַאל
1731 206 

 ...רקוּבה תמּכשה רדס טלַאהטנע הצושיו הכרּב
 גוא ,גנוצעזרעּביא ןָאגרַאשז םענײר טימ סעללַא

 =ָאה ךױא ;ירעײט םיטוקל נוא םילשמ להיכ טימ

 .ביו עללַא שטײט ףױא ןיזעװיג ףיסומ רימ ןיּב

 הירפ ןופ דוי ןידעי ריפ םיגהנמו םיניד יטסגיט

 םיניד ןעּבעגיג וצ ןעּבָאה רימ דנוא .טכַאנ זיּב

 :עשרַאװ ..,ןעדניצ טכיל ןופ הניחּת ַא טימ

 יז 1128 .יײָא ,גרעּבמולּב
 ן174) 206

 -נָאק ןעגידנעמוק םוצ ,יבצ אּבא ,ןיזערב*

 .לארשי ץרא ןופ תוּבס:טּפױה יד רעּביא (1 .סערג

 רעד זיא ואוו (2 ,סדירק ןעשימָאנָאקע ןעגיד

 .יז 47 ,ןומולס סופד :םילשורי ?געווסיוא
 ןג751 38

 ףרַאד רעדעי סָאװ .ר"ד .סקַאמ ,רעיולסערּב
 .מ :עשרַאװ .רעּפרעק ןעכילשנעמ ןעגעװ ןעסיוװ

 ,יז 30 .ּברַאפדלָאג
}1761 61 

 .(ןַאמָאר} .ַאּבלוב סַארַאס .װ .1 ,לָאגָאג
 :עשרַאװ |עגַאלפױא עט:2} ,ָאקרוט ףכוי :שידי
 בג 4,20 .יז 242 .גרעּבדלָאג-ןָאסּבוקַאי

71 891:71-3 

 .ש :רענכײצ .ןטנָאירָאה .בקעי ,רעסָאניװַאג

 סָאנעוּב ,(רּבחמ ןופ דליּב) .ץַאק .ה ,סודיּפַאל
 .160 * 109 ,טײהײרפ :סערייַא
 ןג"1 899.49--5

 רעטיײזצ .קדעװ עשידיי סרעּבַאלטָאג .ּב .א
 ..9כָאּפצ ןײז ןוא רעּבָאלטָאג .ּב .א, ןופ דנַאּב

 ,ינבוארה דוד

 :עֶליהָו .'ז ע111,227--8211 .ןיקצעלק :ענליװ
 ןּבעגעגסױרַא קרעװ עשידיײ סרעּבָאלטָאג .ּב .א
 |ןעזײר .ז ןוא ןיקדירפ .א ןופ
 {17| 280ט08ס+49

 רימ :ענװָאק .דָאנג עױלּב .קחצי חנ ,ּבילטָאג
 :ב ןופ טרָאװּרָאפ .יזקע 1000 .יז 111,39 .ןײלַא

 --עקרַאמ ,ןָאזנרעש .י טנכיײצעג עליה) טַאלּבנירג

 - ,(רעקעּב .ז
}101 999:49-1 

 -עשזדנַא סָאל ,דנַאל-ירײרּפ .ה ,יקסּבַאדלָאג
 ,'ז 128 :סָאל
 ןג| 505.40--1

 ַא .רעדליב-ןָאצלָאּפַאנ 6 יד ,מ ,םױּבדלַאג
 װיטקצדעד ןעטמירעּב טלעװ ןופ גנוקעדטנע

 .'ז 92 ,דניירפ החמש :;לשימעשּפ .סמלָאח קָאלרעש
8 -599.49 151 

 םעד ײלָאקיג ןופ גנולעצרע .טסינָאטנַאק רעד --

 ,ז 92 .דניירפ החמש :לשימעשּפ .ןעטשרע
8--592.49 1551 

 רעקורד ןופ ענעיגיה ,ר"ד .א ,טרוּבדלָאג
 ,גנוטפיגרַאפ-ַײלּב .(ענעיגיה-רעטעּברַא לטעלּב ַאל

 .ןעלטימ-סגנוטיהרַאפ ןוא ןטַאטלוזער ,הוּביס יד

 ןיא ןײארַאפ-רעטעּברַא-רעקורד םעד ךרוד !גסױרַא

 "רג 40 .יז 24 :ענליװ .גנולײטּפָא רענליוװ .ןלױּפ
62 1541 

 .ןײלַא רימ :ענװָאק .ןעלצרָאװ .ןרהא ,טַאלּבדלָאג
 .(רעקעּב .ז ןופ טנכײצעג עקרַאמ ןוא עליה) יז 0
992.49-1 1551 

 גנולעצרע .הטיחש רעד ךָאנ .* ,גרעּבדלָאג
 :לשימעשּפ .המחלמ-טלעװ רעד ןוכ געט יד ןופ

 יז 89 ,דגײרפ החמש

5--599449 

 ,ָאלוּפַאגירַאּפַאּפ ןוא .א ,וָאקינשטילַאג
 :ָאק ַא .(ןלױק ןוא שטָאילק} ןײלַא רימ .ּב

 -ָאק .ה שידיא ,ןטקַא ) ןיא עמַארדָאלעמ עידעמ

11 

 9000 1 11 .עגיל=רוטלוק :װעיק .שטיװעקַאז

 יק 40 .'וקע
--89171 1} 

 הפ תונורכוה רפס רעד י .ַא ,טדימשדלָאג
 םּוצ רובח-רּבדמ ןופ העיסנ ןייז

 לַאגוטרָאּפ ןופ גיניק םוצ ןוא םױר ןיא טסּפוּפ

 .41327--1222) ז"ּפריה--ב"ּפר'ה ןרָאי יד ןיא

 .,.ןּופ גנולדנַאהּפָא רעשירָאטסיה ַא טימ שידיײ

) 3407 



 יז 244--2426ש1}} ,רָאמָאט ; ענליוו
 ן1551 424==(9)

 עמַארד} טעטילַאיָאל .ןַאשזד ,יטרָאוסלָאג
 .טפיטש .ּב :שידי .(סענעצס 7 ןטקַא 3 ןיא

 .ח 18611927 !| .1928 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ
 ן159) 98

 "עיפ רעגײטש .ןעמַאצ ענעכָארּבעצ .נ ,ןַאדרָאג

 עיצַאיצָאסַא עשידנַאּברַאפלַא .ןטקַא 9 ןיא עס

 עשידיא .ּפּפַאװ} רעּבײרש עשירַאטעלָארּפ ןופ

 *רַאפ-עכולעמ :קסנימ .דנַאלסורסײװ ןיא עיצקעס

 .זקע 1800 .יז 64 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאל

 .יק 0
-899,49 (190} 

 יעזַא :קסניװד .טנװעג ןוא לוש 1 ,ןידרָאג=

4 7. 

}191( 21: 

 .פירש עטלעמַאזעג .ָֿאדױג .י} .ּב ,ןירָאג
 .ליּב ןוא ןעגנולהעצרע .קרַאמ-סנּבעל ןופ ,{ .ןעט

 טעּבַאזלע ןופ עיפַארגָאיּב ס'גירָאג טימ .רעד

 "וינ .ןירָאג טעּבַאזילע ןוכ ןעּבעגעגסױרַא .ןירָאג

 .(רּבחמ ןופ דליּב ןטימ) .יז 918 :קרָאי

 1191 892י49-5

 ןוא ןענַאמָאר .תונּברק רעקסנַאשּפאר .1} -- --

 יז 820 .ןעגנולהעצרע
}192( 898.49-8 

 ןוא ןעגנולהעצרע .ןעטלעװ ײװצ ,11/ -- --

 .ז 820 .ןעציקס
 ן1941 892 49-5

 .דעשטש ךָאנ .ןעללַאפרעפ זיא טסעװָאס רעד --

 .ז 5 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר :ענליװ .ןיר
 ן1951 599.49 8

 .ןיסַאד .ל :שידיי .רעמוז ַא ,םיסקַאמ ,יקרָאג
 ,דקע 1000 .יז 178 .רוטלוק עײג :עשרַאװ

 ןג951 891י71--8 }

 .ןַאמָאר .שטנעמ ןקירעּביא ןַא ןופ ןּצעל סָאד --

 550 .עגיל-רוטלוק :עשדַאװ .ןידלָאג ,ל :שידײ

 .'זָּק" 1000 .יז
 {197| 891י71 8

 גנולײצרע ערהַאװ ענייַא .גנונױלעּב יד ,ר"יבג
 טָאה ,סָאװ םענײא טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ

 גנונױלעּב יד ןעמוקעּב רע טָאה ,ןָאטעג סעטוג
 ינּפ לע ךמחל הלש'} :טגָאז קוסּפ רעד איו

 :ענליװ ...(ונאצמּת םימיה בורּב יּכ םימה

 : יז 32 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר
8 +6+ 11 

 וט ןופ ךיז ןעמ טיהרַאפ יװ .ר"ד .א ,ןַאמטוג

 -ַאש .צ ר"ד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ?זָאלוקרעּב

 ױװ ןעסיו ןעליװ סָאװ ,יד רַאפ הנּתמ ַא .דַאּב

 *דניװש) זָאלוקרעּבוט ןופ ןטיהרַאפ וצ ךה ױזַא

 טרימערּפ .רעדליב 4 טימ טרירטסוליא 4טכוז

 ײפױא עט:2 :עליה} ."זָאט, ןופ סרוקנָאק ןפיוא

 ײז 24 .זָאס :עשרַאװ |עגַאל
 ן159) 6

 .הלגע לעב עלע'מהרבא .ד ,ח ,טטַאלּבנעדליג
 ,גנולהאצרע עניילק ןייא

}200{ 892:49-5 

 ןעכײלג ץפיוא קירוצ רעדָא ץל לעקזײַא --

 ײָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,השעמ ע'תמא ןײא .געוו

 ײוד, ןוא "עקוװיאנ, ךַאלטדאטש ײװצ ןיא ןעכ

 ,"ץיוואמ
5011 899:49-5 

 ,םלוג רעקנילַאצאּפ רעד רעדָא השורג איד --
 עג ךױ טָאה סָאװ עטכישעג ערַאּברעדנואװ ַא

 .עקנילַאצאּפ ליטדאטש ןיילק רעד ןיא ןכָארט
 ן5021 899.49-3

 .םותי רעד עלהשמ רעדָא רוּבג רעשידוי רעד --

 ,גנולהאצרע עניילק ַא
999:49-3 51 

 יידוי ַא ןופ דליצ ַא .הבצמ עגידעּבעל ןַײא ---

 .רעטכָאט רעש

 ןופ ,ענליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא ךעלכיּב עלַאָו

 ןֶכ2 ןטײז ,"רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר,
3 09 41 

 ןלָאצ .ךוּבנכער רעשיטעמטיוַא .ש ,יקסניליג

 ןוא עכעלנײװעג ,סיורג רעטצענערגַאּבמוא ןופ

 .עירטעמָאעג ןופ תועידי .ןלָאצכורּב עטלטנעצעג

 :םױא עטרעסעּבעגסױא עטירד ,רָאינרעל רעטרעפ

 :עליה} .יז 155 .עגילרוטלוק :;עשרַאװ .עגַאל

 ןםוירעטסינימ-סגנודליּב ןופ טּבױלרעד
 ןבסיו 019(51)

 ןרַאפ ךוּבנכעפװ ! טנכערעג ןץֹוא טעּברַאעג --

2 8412 - + 



 ,'ז 67 .עגיל-רוטלוק : עשרַאװ .רָאינרעל ןט41
(51)073 01 

 .נולהעצרע .טכַאנ הפוח יד ,סירַאמ ,טענסיג
 *ז 231 .ןּבעל שידיא :קרָאי-וינ .ןעציקס ןוא ןעג
 ןפסד} 899:49-8

 --שידיא .4ןַאמָאר} טנעמעצ .פ ,וָאקדַאלג
 ײז 351 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .רענידָאג .ש

 = יה 280 .יזקע 2000

54 891,71-5 

 :עשרַאװ .לזניא ןַא ףױא .ךורּב ,ןַאמזַאלג
 יל, וצ עימערּפ :עליה} .'ז 10,435 .ןיקצצלק
 .(קעטָאילּביּב ןע-מָאר) | רעטצלּב עשירַארעט

 ן209 599.49-3

 :ענליװ .דָאר םניא .{ .קרעװ ענעּבילקעג --

 .ז 271 .ןיקצעלק
3 :0 2101 

 .ַישזדרָאשזד ןופ רעדלעפ יד ףױא .1/ -- --

 יז 0
899:49-3 1511 

 םעד ןגעװ קנעדעג רענָאיּפ ,ל ,ןַאמטַאלג
 ?ענָאיּפ .יקציּבולַאג .ש--שידיא ,ץצועג ןטירד

 רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ ,ןסעומש עשיר

 יזקע 4000 .'ז 24 .ר .8 .ס .פ ןופ גַאלרַאפ

 .יק 32
211 529 

 ךליּב סנעּבעל .תורצ סעמַאמ עטַאט ,ל ,לעֿבעג
 .ַאגַאמ ןופ קױומ .ןעטקַא 4 ןיא גנַאזעג טימ

 ,שטיװוָארָאטנַאק :עשרַאװ | ָאקסצלוגָאמ !} .יקכעל

 קעהטָאילּביּב:רעטַאעט עשידי) ,1 40 .יײַא

 .(10 'מוג
 ן2151 899.49-2

 ייא ןופ ןּבעגצגסױרַא .ףֹכַאק ןוא גנַאזעג*

 .בוּב .ג ,דער .דנַאּברַאפ .ּברַא ןשילאקױומ ןשיד

 .קרָאיײוינ .דלַאװ

5141 8 

 .צּפָאט .עלַא רַאפ עירעטלַאהכוּב .מ ,שיפּבלעג

 .עמ עטסטכײל יד .גנוריפכוּב עשיליֹּפ-שידי על
 ףליה רעד ןָא ןענרעלוצסיוא ךיז ךעלטנירג עדָאט
 עירָאעט ,גנוריפכוּב עלעּפָאט יד רערעל ַא ןופ
 יז 130 .ןילטיג :עשרַאװ .קיטקַארּפ ןוא

2151 1 

 .עגיל:רוטלוק :װציק .סינּפיק ,י--שיד -

 ,םלוג םעד טימ לר"המ תואלפנ עטכישעג יד

 .ניו עסורג יד ןופ גנוּבײרשעּב עשירָאטסיה ַא
 *עּב טָאה לר"המ ןואג רעטמהירעּב רעד סָאװ רעד

 ,ןעּכַאשעּב טָאה רע סָאװ םלוג םעד ךרוד ןעזיוו

 .םד תלילע םעד ןעגעג ןעטלַאה וצ המחלמ

 .'ז 78 .י"ָא ,דלָאגנילײצ ןרהא 'ר :אשראוו
 נו 599,49--1

 טימ ןעלױּפ ןיא ןעדוי יד ןחפ עטכישעג ידי

 =לצ עגיטציא ויּב קירוצ רהָאי טרעדנוה צגינייא

 :סעּביל :בוקרטעיּפ .ד"בנ ךרוד טצעזרעּביא .ןעט

 יז 52 ,יָא ,דניק

(9)==924 2171 

 ָאקָא יד ןופ דעיל סָאד .המלש ,ןַאמסָארג
 קורד :ןעשרַאװ} ָא"ָא ..ןופ טסַאפרעפ .ןעּפ

 ,'ז 8 .י"ָא ,146806מ06
899.49-1 15 

 ָא"א .ןעמיטש ןעמ לָאז ןעמעװ רַאפ .ַא ,רעָארג

 יז 8 .י"ָא ,01 ר0616 :ןעשרַאװ}

11 ' 32 | 

 .עג .הנידמ ענעדלָאג יד .םַאיליװ ,רעּפַארג
 ַא טימ .טנגוי רערענָאיצולָאװער רעד טעמדיװ
 ײוינ {ןרוטַאקירַאק| .ןַײטשּפע ךלמ ןֹופ טרָאװרָאפ

 ,40 יז |180| .י"ָא ,טייהיירפ ;קרָאי
 ן3} 7

 יה ַא .קוצ רג רעד רעדָא יקצָאטַאּפ ףַארג

 ינַאק .ּפ !עשרַאװ |קורדרעּביא| ,ןַאמָאר רעשירָאטס

 .'ז 45 .י"ָא ,שטיװָארָאט
1251 899649--3 

 ןוא ײרעלַאמ ןופ קילדנעצרַאי רעסיורג רעד

 ינעצ :עװקסָאמ .סעיצקודָארּפער 28 ,רוטּפלוקס

 .40 .ר .ס .ס ,פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארט

 .יק 80 .יזקעה 0
7 221 

 =יא ,עלעגניא ענעמוג סָאד .ד ,שטיװָארָאגירג

 .ז 4

 ײָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא :לוש) .'ק 30 .'זקקלק 0

 .(24 'םונ קעט

 ,1 891י71--5

 יז ,ןיש .ס ,רעמזעשז .ג ,גרעּבנירג

 ןופ ןטקנוּפקיל רַאפ סײּבעלַא ?ןּבעל ןוא טעּברַא

 ףלעמ םעד ךרוד טּבױלרעד .ענעסקַאװעגרעּביא

 4 5432 כ



 טעטימָאק ןשיגָאלָאדָאטעמ.ךעלטפַאשגסיװ ןשיכ

 :עװקסָאמ .ר .ס .ס .וא ןופ דליּבמָאקלָאפ םַאּב

 .ר .ס .ס .פ ןֹופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ

 .יק 50 .יזקע 10.000 .40 יז 8
224 87 

 ,רעדניק:סטעּברַא .א ,לזײמ .י ,גרעּבנירג
 ןט.2 ןרַאפ .ךוּב:סטעּברַא ןוא עיטַאמָאטסערכ

 .קַאילָאּפ ,ה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .רָאינרעל
 ,יזקצ 10,000 .יז 299 ,ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ -

 .ה 0
 ןכג) | 37

 גנולעצרע .הנח עשידלעה יד .ש ,גרעּבנירג

 :וצסיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,לעדעמ שידוי ַא ןופ

 .ןוחצנ ריא ןוא--ןעטידנַאּב טימ ףמַאק ַא ןייטש

 יז 82 ,דנײרפ החמש :לשימעשּפ

61 892:49- 3 

 ַא ןרעװ ןעמ ןָאק ױזַא יװ ,ןירַאק ,טיפירג !

 ,עילעטַא-םליפ ןופ ןסינמייהעג יד ?ןיטסיטרַא-םליפ

 .רעלטסניק-םליפ עטסּבילַאּב יד ןופ ןטעוליס

 .'ז 92 .דַאר-עטײניק :עשרַאװ
 ן57} 75

 .ָאטש רַאפ ךוּבנרעל .געװ סנינעל ןיא ,ןישירג

 ?טסּבלעז רַאפ ןוא ןלושטילָאּפ עלַאמרָאנ עשיט

 רעשיסור רעט.7 רעד ןופ טצצזעגרעּביא ;גנודליּב

 רעד טול טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סָאװ עגַאלפיוא

 רָאינרעל 1027/28 ןפַא ּפָארּפטיגַא ןופ םַארגָארּפ

 *עגוצ ןוא ןלושטילָאּפ עלַאמרָאנ עשיטָאטש רַאּפ

 .ןינָאמ .ד ךרוד ןלוש עשידיא יד רַאפ טסַאּפ

 "רעקלעכ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ ,לײט רֶעטשרע

 .יקע 3000 .'ז 415 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ

 .יר 0

 321 ף2960ח)

 .ןעילימַאפ רעשיטקַארּפ .ר"ד 'ּפָארּפ .ווָאקערג

 עגעדישרעפ ןעלײה ןוא ןעטיהרעפ וצ רָאטקָאד

 ,'רג 40 .יז 22 .קינזער .ז :עשרַאװ .ןעטײהקנַארס

 ן259) 61

 .גנורדינעצסניא -- גרַאװגנוי .י ,ןישורּבָאד
 דליּבמָאקלָאפ ןופ דנימצַאנטַאר--דליּבטילָאּפטּפױה

 .לעפ רעלַארטנעצ ;עװקסָאמ .ר .ס .פ .ס .ר ןופ -

 .יז (ןטָאנ) 4-29 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ=רעק
 ,יק 20 .'וקק 0

|250| 898 ,39--9 

 צשירעגָאיּפ .טכענקּביל לרַאק ,ס ,יקסנילָאד
 גַאלרַאפײרעקלעּפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .ןסעומש
 .'ק 15 .י'זקע 4000 .'ז 24 ,ר .ס .ס ,פ ןופ

3511 : 38 

 ןטױס ןופ תונורכז .מ .פ ,יקסוועיַאטסַאד
 ןַאמרעּבלז .א : שיסור ןופ טצעזרעּביא .זױה
 :עשרַאװ {עגַאלפױא עטייוװצ} ,(לײט רעטײװצ)
 ,יז 283 |ן1927 !} ,1922 .ַאזָאשזּב
 ן251 68

 .(ס0ו החי ונ:גצ םולח סרעטעפ םעד --
 .רַאװ .ןַײטשניּבור השמ טצעזרעּביא ,גנולייצרעד
 יג 4 .ז 234 .גרעּבדלָאג--ןָאסּבוקַאי :עש
113 1 

 .השעמ ןוא ןדנעגעל ,8 וו ,שטיװעשַארָאד
 =יײװצ .יקסװָאקַאר קרַאמ שידִַײ .טנעירָא ןופ ךעל
 יז 243 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .עגַאלפױא עט
 41 891י71-3

 ןעשיסור םעד סױא .עגרָאטַאק ןוא ןילַאכַאס --
 ןעגַאלפױא עַײנו .ה .ל .ש ןופ טצעזרעּביא
 אז 110 .לַארטנעצ :עשרַאװ
13 21 

 ןראפ רעּבעגפיוא רעשיטַאמעטַאמ 2 ,ןיקרָאװד
 עיצקעס רעד ךרוד טּבױלרעד .רָאינרעל ןט9
 .נסיװ ןשיכולעמ םַאּב גנואיצרעד רעלַאיצָאס רַאּפ
 .מָאקלָאפ ןופ טעטימָאק ןשיגָאלָאדָאטצמ:ךעלטפַאש
 רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .ר .ס .ס .וא ןופ דליּב
 .40 יז 120 .ה .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ
 ,יק 78 .יזקע 0
(51)015 1 

 .יק 65 .יז 90 ,רָאינרעל ןט.4 ןרַאפ -- --
1 51)079( 

 ךיא סָאװ, זירַאּפ .לַאוקסַאּפ ,יקסוועיַאנוד*
 - .טנגוי :סערייַא ,ב ,ןקירדנײַא עזייר---ןעזעג ּבָאה
1 21 

 .ש| .ר ש שידיי .ןיסוּפסַאר ,ה ,ַאװָאמונַאשזד
 ,יז 80 .ּברַאפדלָאג .ש ,:עשרַאװ |?.ר
 ן289| 9

 ירַאפ .ןַאמָאר .קַאטרַאּפס ,ילָאינַאװַאישזד

 :רוטלוק :װעיק .שיקרַאמ .פ--שידיא .טצריק

) 8 



 ענַײמעגלַא) "ר 1,30 .'זקע 2000 .יז 194 .עגיל

 ,(2 ימונ קעטָאילּביּב
}240{ 56--8 

 ."ןָאינו יד, טעװעטַאר .א ןהָאשזד ,שטייד*
 2 .קרָאייוינ
 או 51

 ןעמ טריזינָאלָאק ױזַא יװ .לאיתּבש ,שטייד *
 יז 82 :עגװָאק .לארשי ץרא
25 1 

 יד טימ ןעמ טפמעק יװ ,ר"יד .מ ,רעלגניד

 ןוכ עיצקַאדער רעד רעטנוא שידיי .ןטקעזניא-זיױה

 ז 42 .זָאט :עשרַאװ .דַאּבַאש .צ ר"ד
2451 : 18 

 ןיא ןײטש ַש רעדָא ףגנ ןבא .בקעי ,ןָאועניד

 ,'ז 492 .י"ָא ,רפסיחא :עשרַאװ .געוו
8--899,49 2441 

 י"א ,רפסיחא :עשרַאװ .ןַאמָאר ,עצלעשרעה --

 .ז 92
5.4 1241 

 .י*ָא ,רפסיחא :עשרַאװ .גנולייצרעד ,עלעסָאי --

2 0 

}1 3 

 :עשרַאװ .גנולהעצרעד .זױה ןײז ןיא קילַאפ --

 9'ז 1060 .י*ָא ,רפסיחא

71 592:49-5 

 .רפסיחא :עשרַאװ ,גנולהעצרעד .סיירק רעד --
 יז 102 .יײָא
--592.49 2451 

 סָאד} טסיװט רעװילָא ,זלרַאשט ,סנעקיד
 "גײש .ש שידיי ,(םותי ַא ןוכ ןּבעל עשיגַארט

 ײז 827--211 .ּברַאפדלָאג ;עשרַאװ .11 .גרעּב
8--52 91 

 עטפניפ .טּבעל רענײא סָאװ ןופ ,ש ,ןייטשקיד

 ײז 33 ,טלעװ יד :עשרַאװ .עגַאלּפױא
38 2501 

, 

 .ױר רעד ןופ רעטעלּב ײװצ .לאינד ,ןאילעד=
 .ַאיצָאס רעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא .עטכישעג רעשימ
 .קרָאיויג ,ײטױרַאּפ רעטײּברַא רעשיטסיל

2511 9 

 יינַאגרָא:תולהק רעשיז" דעד ןגעװ טערקעד

 4919 7/1| ןּוכ טערקעד-יקסדוסליּפ רעד} עיצַאז

 -רַאפ} .תולהק עשידיי יד וצ ןימַאלוגצר לַאװ ןוא

 ןופ רעטסינימ-סגנודליּב ןוא סוטלוק ןוכ גנונדרָא

 -לַאװָאק-סעגײרק קורד :ענליװ .({1921 1
 ײז 56 .יקס

53 2081 

 .ּב :שידיא .ָאקנעשטװעש סַארַאט .וװ ,ןינורד

 -יַארקוא ןופ--טסקעט ןיא רעדיל .שטיװָאניּבַאר

 .'ז 77 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ןײטשּכָאה .ד שינ

 עכעלטפַאשנסיװ רעלוּפָאּפ .'ק 33 .'זקע 0

 ךימלַאט םעד :צירעס ,2(22) 'מונ קעטָאילּביּב
 .(ףליה וצ

3551 509 

 -יטעמפירַא .וװ ,ָאקנעסעפ .מ ,ָאקנעּבולָאה
 *רַאעגרעּביא .רָאינרעל ןט:1 ןרַאפ ךוּבנכער רעש

 4 130 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ָאריּפַאש .מ טעּב

 .יק 60 .יזקל 0
(51)018 2541 

 :עשרַאװ .-קרָאייינ ןיא, .ל .מ ,ןרעּפלַאה
 : .יז 302 .עגיל-רוטלוק
 ן21 892.49-1

 :ער .בישּתש המ עדו .ױלה .המלש ,ןרעּפלַאה
 :אשראװ ,לײט עטרעפ .. ןטרָאװטנַא עזעיגיל

 .'ז 190--143 ןגַאלרַאפ רענעגייא}
293 : 361} 

 -עט ןוא ןּבעל ןַײז סויצופנָאק .8 ,טַאלּבצלַאה
 ,ןיגַאירַאק .מ ,ק טױל טעּברַאַאּב ײרפ ,טײקיט

 ןפַאש ןוא ןּבעל סָאד) .'ז 83 .טנעירָא :עשרַאװ

 ,(קעטָאילּביּב טשיפַארגָאיּב ,ןשטנעמ עסױרג ןוכ
 ן57} 292

 +צס ןוא ןּבעל ןַײז רעױהנעּפָאש רוטרַא -- --

 .יז 85 ,ןָאסטַאװ .ע טױל טעּברַאַאּב יירפ ,טײקיט
1:2 51 

 .עדנַאגַאּכָארּפ רעזעיגילעריטנַא רַאפ ךוּבטנַאה

 ,יק 83 .יזקצ 2000 .יז 113 .עגיל-רוטלוק :וװעיק
215 2591 

 :עװקסָאמ .ןעניאור עקיטכיל ףַא .ד ,ןײטשפָאה

 ,'יר 2 .יזקע 2000 .יז 126 ,ךוּב ןוא לוש
}20{ 892:49-1 

 .ַארעטיל .פ ,סעמַצש ןוא .,ד ,ןײטשּפָאה

 =עלע :לײט רעטשרע ,(קיטעָאּפ} שינעטנעק:רוט

) 34 



 .ַארטנעצ :עװקסָאמ .ליטס ןוא םטיר ןופ ןסגע=
 .ז 81 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעל

 .'ק 85 ,יזקע 0
 ן5611 1

 יַאּב .ןעױַאטנַאפ ןוא ןענמיה ,ןתנ ,ץיװַארַאה*

 .ןָאדנָאל ,יגרוטיל עשיאצרּבעה ףיוא טריז
2621 899.49-1 

 רעטשרע .ןַאמָאר .ּפמוז .ןועמש ,קישטנַארָאה

 ,'זקע 1000 .יז 146 .עגיל.רוטלוק ;עשרַאװ .לַײט
999.49-3 2651 

 ,יז 859--149 .לײט רעטַײװצ -- --
--599:49 1241 

 .יז 814--341 ,לײט רעטירד -- --
3--892,49 2051 

 םירויצ םע השדה האצוה .הסּפ לש הדגה
 ילשמ} .ספלא ילשמ שדח רואיב םעו םיפי

 יז 60 .ןַאמרענײר :אשרַאװ |שידײ :ספלא
 ן61 296

 עסױרג ףױא םיניד טימ הסּפ לש הדגה

 לָאז סע ידּכ ,שטײט ףױא םירוּפס טימ ,תויתוא

 תאיצי ןופ םיסינ יד ןײטשרעפ רעדעי ןענעק

 ,רעגרעּבזײרטש---ןרָאהנעשרעה :ןילּבול ,םירצמ

 יז 6
296 1 

 ייא ןיא טעּברַאַאּב .שָארװַאג .רָאטקיװ ,ָאגוה

 .לעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .,ןישורּצָאד .י---שיד

 8900 .יז 04 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעק

 .טעלעּב עירעס ,קצטָאילּביּב-טנגוי) .'ק 20 .יזקע

 .(קיטסיר
}2651 94-5 

 :שטַײד ןופ .לזניא-ןעיױרפ סָאד .ג ,ןַאמטּפױה
 יז 544 .ּברַאּפדלָאג .ש :עשרַאװ .יקסווָאלַאד ,מ
 ן691 58--8

 .צעל ןוא רעײג רעד ןופ רעדיל:סקלַאפ 0
 .'ג 1 .'ז 78 .ּברַאפדלָאג ,ש :עשרַאװ .ַארע רעט

 *ור השמ ,װָאדַארגָאניװ .נ .י ןופ ןעגנוזעג :עליה|}

 .מ ןוא דלעפגילעז .ז ,שַאיװעל תור ,װָאניד

 ןסינּפיק
 ן27ס} 892:49--+2

 ןופ טרָאװרָאפ) .ןשטנצמ .ןעמלַאק ,רעלזייה

 שּפוױג רעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא ,(ןײטשטַאלג ּבקעי
 יז 49 :קרָאייװינ ."ענעגייא ,

 5711 ט:46-1

 תדמח, רפס רּבחמ .בֹוד 'ילא ,ןרעּפלײה
 ...ךרוז טריגַאדער .תּבש רעּביל רעד ."לארשי
 ןיּפרּת ,אשרַאװ ,ץנערעפנָאק םינּבר םעד ךָאנ
 .ירג 22 .'ז 160 .861:020 קורד :עשרַאװ
 ן2751 96

 .ידוי םעד רעּביא גנורעלקרע .לארשי הוקמ --

 .ַאזוצ .ןעּבעל ןעילימַאפ ןרעּבױז ןוא ן'רשּכ ןעש
 .רַאװ .,,ןופ ןעּבעגעגסױרעה ןוא טלעטשעגןעמַאז

 ן1927 !| ו"ערּת .יּבָאקַאי קורד :אש
 ן7 206

 ,.,תוכאלמ תוּבא "טל ללוּכ תּבש דובּכל רפס --

 תּבש ןופ םיניד עלַא ךיז ןיא טלַאהטנע רפס רעד

 םינּבר ןופ םַאר|ג|ָארּפ רעד יװ ױזַא .ּבוט םוי ןוא

 םירדח יד ןיא ןענרעל לָאז ןעמ ,טגָאז ץנערעפנָאק

 ןבעגעג וצ רימ ןעּבָאה ,תּבש תוכלה לעיצעּפס

 ײּב הנומא יד ןעױּבוצניַא גנורעלקרע עגיטכיוו
 .ָאק טינ םיא ןלָאז םיאנוש ענעגײא יד ,דנגוי יד

 ערעטעּפש יד ןיא טײז רעַײז ףױא ןעניװעג ןענ
 ינָאק םינּבר םעד ךָאנ ...ןופ טריגַאדער .טַײצ

 ,תעדה :עשרַאװ .ה"ּפרּת ,עשרַאװ ןיא ץנערעפ

 .ז 140}
21 = 6 

 .ומעמ .טולּב ןוא רעיפ ןיא .ח ,ק ,קירשייה

 ;עשרַאװ .(לײט רעטייווצ) המחלמ.טלצװ ןופ ןרַא'

 .יז 88 ,088ענ85401)8 קורד
 יו 899.49-3

 .(לײט רעטירד) -- -- ,טַײקרָאלק :עשרַאװ

 ןז7 )

 עזײרל טלעװ רעד םורַא .ץרּפ ,ןייּבש ריה

 ,'ז 240 ,רוטַארעטיל ;קרָאי=וינ .4ןקורדניײַא
 ן7ז} 1

 .באז 'ירא ר"ּב ריאמ לארשי ,ןהּכה
 ּטדוג ראובי ֹוּב ,לארשי תרהט רפס .ןידַאר ריעמ

 .הליבטה ינינעּב רהזיל תוגהונה םישנל רכשה

 ןוא עגיליה איד ןײטשרַאפ ןילָאז עלַא ידכּב ןֹוא
 ןעטכעלש ןופ ךיז ןירעק וצ ּפָא איװ דַײר עסיז

 .ײא םעד ןיא ןײג וצ ךיז ןענײװיג וצ ןוא געוו
 ןעװיג קיּתעמ סָאד רימ ןעּבָאה געװ סניטשרעּב

 ( 24ה כ



 איד ןַארַאפ ָאד ןיא ךױא ןוא ,שטײט ירבע ףױא

 ףרַאד אימ סָאװ הדנ תוכלה ןּוּכ םיניז עגיטיינ

 1,661מ-1108461מ קורד :ָא"ָא .ןעסיו רקייז אייז

 אז 49--ג"כ עשרַאװ--
 ן2751 206

 היהי םא בותֹּכה םש לע לתרשי *?ה} רפס --

 ירקעמ םינינע המכו המּכ ראוב* 2 ...ךחדנ

 ביל אוצ .ריעצה י'ע וצֹּבִקֹנ הלא לֹּכ ...תדה

 ןַײז ללָאז סע ןעשנעמ ליפ ןופ גנײל רַאפ םעד

 ןעּבָאה ןעמעלַא רַאפ ןעפפָא רפס רערַאּבצונ רעֶד
 עלַא שידיײ טְסָארּפ ןיא טצצזיג רעּביא םיא רימ
 ןיא ןירעװ סע םורָאװ ןיקוק ןײרַא ןענעק ןילָאז

 רעזנוא ןופ םינינע עגיטכיו טעריגמורַא םיא

 .ּפָא בוא ןיסיװ ןומ סע עכלעװ הנומא עגילײה

 ןיא טּבעל סָאװ רעד טרפּב דיא רעדצי ןעטיה

 טעריגמורַא ָאד ןערעװ ךיוא .תומוקמ עטייװ איד

 הרוי גוא םייח חרוא ןופ םיניד עגיהטאנ ךַאס ַא

 רעדעי סָאװ םינינע עכױה ליפ ךָאנ גוא העד

 .טנעמיּפ קורד :אשרַאװ .ןעסיװ אײז זומ דיא
 ,יז 99--זט-|-204---זמק

1 296 

 יַאֹּכ קורד :םינָאלס .רעדיל ,םהנמ ,גרעּבלעה

 דרָאמטסּבלצז ןעגנַאגַאּב רּבחמ} .'ז 92 .יקסוװוָאזָאר

 ן1926 רָאי ןיא
 שי 9-1

 .על וצ .מ ,ןייטשנרעּב ןוא .א ,דנָאמלעה
 .רַאפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .רעדניק רַאפ .ןענינ
 -| 314 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאל
 יר 2 .יזקע 3009 .ז {א

11 31 

 ,טַאַאטשנעדוי רעד .ר"ד .רָאדָאעס ,לצרעה
 רעד ןופ גנוזעל רענרעדָאמ 8 רַאפ ךוזרַאפ ַא
 .נרעב .ש ר"ִד ןופ טצצורעּביא .עגַארפ-ןעדיא

 ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ;קרָאיײוינ .ןייטש
 ?'ז 96 .ַאקירעמַא
28+1 51 

 ןא--םימשה ןמ הרוּת .ר"ד ,י ,טלמעגלהָאװ*
 ,ךונחה :עשרַאװ ,טייקגיטכערעג עתמא
206 351 

 :עשרַאװ !,1913--1918 .לאומש ,ןַאמלואוו
 .יב 3,50 ,יז 11,196 .גרעּבדלָאג-ןַאסּבוקַאי
 1933) 892:49--יב

 קרַאי-וינ .רעדציל טרעדנוה .ענַאה ,לעצרואוו*

399:49-1 | 3 

 ךָאנ .ױלע רענַאדיַאק רעד .ש ,קַאנעצלאוו
 רעד ךָאנ גנולהאצרע ַא סָאד טסײה אחסונ ןיימ

 =ָאר ַא סָאד טסײה יליד ּתּכלו ר"מש ןוּכ אחסונ

 יז 52 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר :ענליװ ,ןַאמ
8--899:49 561 

 ןייז ןוא דַאירטָא ןופ טַאר רעד ,א ,װָאקלָאװ

 -ַארטנעצ :עװקסָאמ ,ןסעומש עשירענָאיּפ .טעּברַא

 .יז 16 .ר .ס .ס .פ ןוכ גַאלרַאפ.רעקלעפ רעל

 . "ק 10 .קקע 0
 ן} 299

 : עװקסָאמ ,"דרעזעגש סנױזַא ןיא סָאװ
 .יזקע 10.000 .יז 8 .י*ָא ,טצזָא

51 329 

 טפַאשלעזעג .עּבַאגסױא עטרעסעּברַאפ עטייווצ ---
 ,דרע ףַא ןדיא עקידנטעּברַא ןענעדרָאנײַא רַאפ

 יק 11/2 .'זקע 10:000 .ז 8 .דרעזעג :עװקסָאמ
391 329 = 

 .ָאיצַאנ :קרָאײינ ??תורדּתסהח זיא סַאװ*

 עטריזינַאגרָא יד רַאפ טעטימָאק רעטײּברַא רעלַאנ

 ײז 29 .י"א ןיא רעטײּברַא עשידיא
0 : 21 

 ןיא ןָאטעגפױא דוסיה ןרק רעד טָאה סָאװ*

 .'ז 22 :םילשורי .לארשי ץרא
 ן2211 2808+:1

 םָארגָאּפ רעניַארקוא יד .בקעי ,ןַאמסקַאװ

 ןעשידוי ןופ ןעטקַא 4 ןיא עידעגַארט .תונּברק

 ןוכ טײצ רעד ןיא עניַארקוא רעד ףיױא ןעּבעל

 ,ּברַאפדלָאג .ש .עשרַאװ .ןעמָארגָאּפ סערולטעּפ

 .'ג 1 ,ז 7
1 899.49--8 

 סעטרעװַאכ--ךצלעײנש ,ןרַא ,קישטײּבָארָאװ

 .לָאט .ל ןוכ סעשזויס א ףַא .?עסיַאמ רעדניקל

 .דָאטעמ ןכעלטפַאשנסיװ ןשיכולעמ ןכרוד .סײרּפ

 -רעד זיא .ר .ר .ס .וא דליּבמָאקלָאפ םַאּב םָאק

 ןטלַאטשנַא ןוא ןקעטָאילּביּב ןיא ןצונַאּב םוצ טּבױל

 גַאלרַאפ עכולעמ :װָאקרַאכ .גנואיצרעדצָאס ןופ

 ייק 33 .י'וקצ 3000 ,יז 2 .עניַארקוא ןופ
3--899.49 51 

 .ןּבעגעגסױרַא ,ןטפירש רעװעשרַאװ ףךרוד

6 2 



 עשידיי ןופ ןײרַאפ םיּב ּבולק=ןטַארעטיל םעד

 "רַאװ .עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל

 יז 1940} .1926/1927 ,ּבולק-ןטַארעטיל ; צש
2941 68 

 ? עגרָאטַאק ןופ ןעפָאלטנַא זיא יגושרג יֹוזַא יוו

 ,ןימיש ;עשרַאװ .(ןײלַא םהיא ןופ טלהעצרעדלת
 ַײז 40 .י"ָא

295 9 

 ןיא ,טַאטוּפעד-םײס .ר"ד .בקעי ,יקסדָאגיװ

 תעשּב תוסיפּת עשטיײד יד ןופ תונורכז} םונהיג

 יז 114 ןיקצעלק| : ענליו .(המחלמ-טלעװ רעד
9 1 

 ,תוישעמ .תופירח ןוא המכח .א .2 ,ןעזיוו

 ;ןיו .תוריקח ןוא םילשמ ,תורוּת ,ןעטָאדקענַא
 ,'ז 152 ,גַאלרַאפ רענעגייא
 טי 5298

 }|| יַאלָאקינ .תונורכז .ףַארג .י יס ,עסיוו
 ןעגַאלּפױא עיינ} .דלָאגרימ .ר --- שידיי .הלשממ

 'ז 204 .ןילטיג :עשרַאװ
2951 9 

 רעגידלושנוא רעד רעדָא ןושל ןהַא ּבײװ ַא
 .ש :אשרַאװ .ןעטקַא 9 ןיא עמַארדָאלעמ ,ןּברק

 .'ג | יז 40 .ּברַאפדלָאג
8--892:49 1 

 ,ל ןופ המדקה) .ןָאה רענעדליג ,ז ,רעּפניײװו

 יעטיל רעדניק ןגעװ ןעקנַאדעג רָאּפ ַא, ;רערהעל

 יז 122 ,ןּבלַאװש ;קרָאיײװינ .(*רוטַאר
 ן50ס} 899:49-41

 רעדליּב .טניוומערוטש ,ריצ ,סקַאמ ,ךיירנייוו

 ינוהרָאי ןט17 ןיא עטכישעג רעשידיײ רעד ןוּכ

 יז 220 .רָאמָאט ; ענליװ .טרעד
994-=-)9 11 

 יעג ןּבָאה ןשטנעמ ױזַא יװ ,מ .? ,ּפערניײװ

 טּבױלרעד .,שטַײּב :שידיא .סנטײצרַאפ טּבעל
 עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ.ךעלטּפַאשנסיװ רעד ךרוד

 ןלוש רַאפ טַאר ןכעלטפַאשנסיװ ןשיכולעמ םנופ
 רעלַארטנעצ :עװקכָאמ .עפוטש רעט:1 רעד ןופ

 8000 .יז 127 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ

 .לַאט ןרַאפ קעטָאילּביּב-טעּברַא) .יק 90 ,'זקע

 .(1 'מונ עפוטש רעט41 רעד ןופ |!} דעמ
51 9)079( 

 ריאמ לאומש ר"ב דוד לארשי ,סייוװ

 .עג סעיצקעל .2 'מונ רערעל-זױה רעד .ןהּכה

 טסּבלעז ךיז ֹזַא יװ רעדליּבסנּבעל ןיא טרעדליש

 ףױא קילּב ַא ךױא ןּבָאה ןוא ןענרעל ןענעק וצ

 והזיא :טקירדעגסױא טרעװ'ס יװ ,טפנוקוצ רעד

 .דלונה תא האורהו -- ומוקמ תא ריּכמה ?םכה

 יז 92--17 .יָאנטרָאּפ קורד ;קָאטסילַאיּב ...ןוּכ
37 51 

 ןַאמָאר .גנַאגרעּביא רעד ,ם .י ,גרעּבנעסיײיוו

 -יה} ,'/ 460 .גַנונּפָאה :עשרַאװ ,ןּבעל-רעדניק ןופ

 || טפעה :על
}5041 892:49--5 

 ןעמ טנַײמ סָאד טלעװ ףוס סעיינ גיטכיוו
 ףױא נוא טרהעלקרע טרעװ ָאד .ןעטײצ ס'הישמ

 סױרַא טזײװ סע סָאװ רעטרע להופ ןופ ןעזיוװעג

 ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ -םױמר, יד זַא ךילטַײד
 זיא |!} הומ להופ ךרוד ...ןעמוק טעװ חישמ זַא

 רעדעי ידּכ ט"ע ףױא ןירָאװיג טצצזיג רעּביא סע

 םעד ןיא תוכז ןיײא ןיּבָאה ןענעק לָאז שטנעמ

 --קנומ יכדרמ :זדָאל--אשרַאװ .רפס ןעגילייה

 יז 17--'ח ,י 8 ,קנומ ןרהא
296 3081 

 .כוּב יד ,ל ,ןָאולעכימ ןוא ,ש ,רוקַאניװ
 :עשרַאװ .װיטַארעּפָאָאק-טידערק ַא ןיא גנוריפ

 יז 150 .ּפ .א .ג .ּפָאָאק .די .ד ,פ .ּברַאפ
 ןסיו 87

 =ער .קרעוװ עטלמַאזעג .סירָאמ ,יקסוועשטנַיװ |

 :קרָאיײװינ ,רעדיל .{} .רמרמ ןמלק ןופ טריטקַאד

 ,'ז 236 ,טייהיירפ

599.49-1 1807 

 ַײז 235 .לײט רעטשרע .ןעמַארד ,11/ -- --
9--49, 595 3051} 

 ,'ז 252 ,לײט רעטשרע .ןענָאטצילעּפ ,{ןש -- --
 ן5091 593.49--4

 יז 236 .לײט רעטײװצ .ןענָאטעילעּפ .ׁש -- --
8+-592.49 5101} 

 15 .ןעגנוזעלטילָאּפ עשיגוימָאק .ו| ,יקסנַאגריוװ

 עשיגוימָאק רַאפ סײּבכעלַאטילָאּפ רעּביא ןסעומש

 יא ,לטעטש ןיא ןוא ףרָאד ןיא ןעגנוזעלטילָאּכ

 רעכיּביספליה .טכעה עטשרע ,ןינָאמ ,ד :שיד

 =רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ ,ןלושטילָאּפ רַאפ

7 2 



 יזחקע 3000 יז 60 .ר .ס .ס .כ ןופ גַאלרַאפ

 ײק 0
99 3111 

 ,יק 40 .יז 89 .טפעה עטײװצ -- --
5121 9 

 ,'ק 42 .יז 70 .טפעה עטירד -- --
599 31 

 יד ןצעזּפָא ףַא טעּברַאףסַאמ .א ,רצגנעוו

 גַאלרַאפירעקלעפ רעלַארטנעצ ; עװקסָאמ ,ןזײרּפ
 .'ק 12 ,יזקע 9000 ז 55 .ר .ס .ס .פ ןופ

41 38 

 .ןעגנולהעצרע ןוא ןקסערָאמוה .ז ,ףָארדנעוװ

 .'ז 101 .ןימיש :ןעשרַאװ| ָא"א |עגַאלפױא עיינ}
899.49-7 5151} 

 ַאקירפַא ןפ ןוז רעד רעטנוא ,לֹושז ,ןרעוו
 ,געט 80 ןיא טלעװ רעד םורַא העיסנ ַא רעדָא

 "שרע .ןירג .מ :שידי .,ןַאמָאר רעכעלטּפַאשנסיװ

 יז 304 .ןילטיג :עשרַאװ .לײט רַעט
453 }516( 

 יז 392--303 ,לײט רדעטַײװצ -- --
84-3 1171 

 .מ :שידיי .ןַאמָאר .רעדנגווו ןוא שטנעמ --

 יז 236: .י"ָא ,ןילטיג :עשרַאװ .לַײט רעטשרע .ןירג
3--84 1 

 'ז 144 .לײט רעטייװצ -- --

-84 91} 

 --1 246 -- 143 .לײט רעטירד -- --
 : יז 80--11-8882ןש
94-3 3501 

 ןופ וָאגָארטס ליַאכימ רעירוק רעשירַאצ רעד ---
 ,םולּב .א :שידיײ ,ןַאמָאר ,קצוקריא זיּב עװקסָאמ

 ַײז 236 .י"ָא ,ןילטיג :עשרַאװ
 ן5ל1) 84--5

 ןיא ןַאמָאר .טנַארג ןַאטיּפַאק ןּופ רעדניק יד --

 סעטשרע .ר .ש ןופ טעּברַאַאּב ײרפ .לײט ירד

 : עליה} .'ז 228 ,י"ָא ,ןילטיג :עשרַאװ .ךוּב

 {ןָאזסַאּבַאש ,א שידײ
84-3 5231 

 4 242 ,ךוּב סעטייווצ -- --
84-3 231 

 '(ןַאמָאר} סנָאזניּבָאר יד ןופ עלוש יד --

 .יז 5035 .י"ָא ,ןילטיג :עשרַאװ .ןירג .מ :שידיי
54-3 1541 

 יפַאק {!|. :שידיי ,ךימ טּביל סָאװ יד .לימצ ,ַאלָאז

 ,'ג 2.80 .ז 125 .ּברַאפדלָאג .ל :אשרַאװ ,לַאט
94-3 231 

 רעד ןוכ ןַאמָאר רעלַאיצָאס ַא ,לַאנימרעשז --

 ירע .א--שידיײ .עירעּפמיא רעטײװצ רעד ןופ טייצ

 / .'ז 927 .ּבֵרַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .ךיל
8--54 61 

 עשױױצנַארפ.שטַײד יד ןוכ ןַאמָאר .המחלמ --

 'ג 4.50 .יז 228 .ּברַאפדלָאג ;עשרַאװ .| .גירק

 ִו {ןאמדירפ ףסוי == שידיי :עליהָו
 ן3?ד} 84-3

 ,'ג 2:0 יז 410--1 4 עק עטס

84-3 51 

 :שידי .היה עקיסיפיווצ ---

 .ז 8354 .עגיל.רוטלוק ;עשרַאװ
84-5 

 .ןיקטעמַאז .מ

 ן:59}

 יוצ .ןעגנולײצרעד עשירענָאיּפ ןופ גנולמַאז
 יזױהניײװ עקסָאנ ןופ טריגַאדער ןוא טלעטשעגפיונ

 :קסנימ .יקסנידוז .ג--רעלַאמ ןופ רעדליּב יד

 3000 ,יז 85 .דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ עכולעמ

 י'ק 63 .יזקע
3--595:49 5201 

 יער רעד רעטנוא .ןסעיּפ.רעדניק ןופ גנולמַאז
 :ענליװ .1 טפעה .יקסמָאטסַאּב .ש ןופ עיצקַאד

 .לוש קעטָאילּביּב) .יז 16 ,לושסקלָאפ עשידיי עײנ

 ;(1 'מונ רעטַאעט
1351( 599:49--35 

 לשירענָאיּפ .לוש ןיא ןרענָאיּפ יד ,8 ,קַאז

 גָאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .ןסעומׂש

 ,.יק 17 .יוקע 4000 .ײז 26 .ר .ס .ס ,פ ןופ
1 2339 

 ,ןטלעװ עבורח ,ש .א ,סקַאו*

 .קרָאיוינ .עג
8--599:49 

 שאלפיוא ע3

1531 

 רעטעּברַא רעשידיא רעד ףױא ףמַאק רעד --*

 .קרָאיוינ .סָאג
81 21 

. 8 2 



 ,טירט רעכילרעפעג ַא .לארשי םייח ,סּכאז

 ץנַארקנזָאר :ענליוװ .גנולהאצרע עשיטנַאמָאר ַא

 ,ז 92 ,רעצצזטפירשו
 ן535) 892,49-8

 ןעלטיּפַאק .סעקייפס ןוא ןזיײרג .א ,יקצערַאז

 .עגיל:רוטלוק :װעיק .קיטַאמַארג עשיטסיליטס

 ַײה 1,529 .יזקע 2000 יז 35
4 531 

 ,גניר רעטײּברַא ןופ ןַאשנעװנָאק לט 1

 ,דנַאלװילק ,רעלטָאטס לצטָאה ,1927 ,7--1 יַאִמ

 . 8463 .ָאײהָא
71 1 

 ןוא ןּבעל ןייז ןָארײּב דרָאל .א ,ןַאמרעּבליז
 .װָארדנַאסקעלַא .נ טול טעּברַאַאּב יירפ .טיײקיטעט

 ןפַאש ןוא ןּבעל סָאד) .יז 128 .טנעירָא :עשרַאװ

 .(קעטָאילּביּב עשיפַארגָאיּב .ןשטנעמ עסיױרג ןופ
20:92 3551 

 .סױא רעד וצ ןמיה ַא .שינייּב ,ןײטשרעּבליז
 16 .גַאלרַאפ רענעגײא ;עשרַאװ .דרע רעטזיילעג

 :ןטריקסיפנָאק} .'ז
}5591 892,49-1 

 .ליװ .ןַאמָאר ,ןזײַא ןוא לָאטש .י ,י ,רעגניז

 .'ז 340 .ןיקצעלק :צנ
901 892:49--8 

 ,בוט םש לעּב לארשי יּבר ,צ .ש ,רעצעו*פ

 .פױא עטפניפ ,ןעקריו ןוא ערהעל ,ןעּבעל ןייז

 יז 800 :קרָאייויַנ .11 .1 .עגַאל

9)==6 411 

 : ןעשרַאװ} ָא-ָא ,רימידַאלװ .,יקסניטָאּבַאשז
 יי) .'רג 20 .160 'ז 18 .ייָא ,02138 קורד

 .(} ימונ קעטָאילּביּב--סקלָאפ---עשיד
541 329 

 ערעלוּפָאּפ} דרע רעד ןופ סערצױא ,י ,וװ'שז

 *קסָאמ .(עיפַארגָאעג רעשימָאנַאקצ ןגעוװ ןסעומש

 70 .יזקע 6000 .יז 110 .ךוּב ןוא לוש :עװ

 .(קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ רעלוּפָאּפ) .יק
1 1 

 ,לזײה סגדײז םעד .ל ןה!} .ח ,יקצינטישז
 ײז 11,126 .עגיל.רוטלוק :עשרַאװ

5441 892:49--5 

 'ה ישעמ םילודג .םילשורי ןופ ישַאּב:םכח

 ןעּבָאה רפס סָאד ...ןופ ןעטכישעג עכילרעדגוָאװ
 ירבע ףױא שדוק ןושל ןופ טצעזרעּביא רימ
 ןהעטשרעפ ןוא ןעזעל סע ןעלָאז סצ ידּכ ,שטײט
 ,י"ָא ,ןַאמרעגײר :אשרַאװ .ןעשנעמ ןעסַאלק עלַא
 יז 120--יס
4: 41 

 ןעטכישעג צכילרעדנואװ םילודג םיארומ --
 ןופ טצעזרעּביא רימ ץּבָאה רפס סָאד ...ןופ
 ןעלָאז סע ידּכ ,שטײט ירבע ףױא שדוק ןושל
 .נעמ ןעסַאלק עלַא ןהעטשרעפ ןוא ןעזעל סע
 ,'ז 120--'ס .י*ָא ,ןאמרענייר :אשרַאװ .ןעש

 .ךלָאג--ןַאמלוש ןופ גנונעפערע תיּבה תּכונח
 רַאונַאי 27 גָאטשרענָאד רעטַאעט קילּבָאּפ גרעּב

 ,40 יז 62 :קרָאיײאינ ,7
93 71 

 .יּבר רענַאקירעמַא-ענמידַאר יד ןופ הנותח יד

 .ַאלז ןופ טלײצרעד ןייּבר רענמידַאר ן'טימ ןיצ
 8 .ײַא ,40םמ--קורד :ןזדָאל} ָא"ֶא .ןַײלַא ןעט

 שרג 10 .ז
892,49-1 451 

 ןופ .רעמװטעּפש .טַאנַארדניּבַאר ,רָאגַאט

 .רַאװ {עגַאלפױא עט-?} .גרעּבמָאנ .ד .ה שילגנע

 יז 1,105 .צגיל:רוטלוק :צש
891.4-8 1 

 .ָאּפ .פ ,פ ,ָאלזָאק ןוא יא .מ ,ןישיַאט
 ןוא תעשיפרָאד רַאפ ךוּב-רעל .סַײּבפעלַאטיל

 רַאפ ןוא ןלושטילַאּפ עכעלגעװַאּב עשלטעטש

 ,לַײט צטשרע .ןינָאמ ,ד שידיא .גנודליּבטסּבלעז

 .טנעצ :עװקסָאמ ,ןלושטילָאּפ רַאפ רעכיּב-ספליה

 :עליה} .ר .ס .ס ,פ ןופ גַאלרַאפ:רעקלעפ רעלַאר

 .יק 80 ,יזקצ 8000 .'ז 6
(5)02 3501} 

 .וקע 8000 ./ 920 .לַײט רעטַײװצ -- --
 יה 32

3)02( }3:1{ 

 יא .וָאקשטוס יליסַאװ .ײסקעלַא ,יַאטטלָאט
 ./ 06 .עגיל-רוטלוק :װעיק .רעטסינ רעד--שיד

 קעטָאילּביּב עלַאסרעװינוא) .יק 29 .וק7ק 0

 ,(2 ימונ
 ן553) 891:71-3

 6 9 כ



 *דניק ןיימ ןוכפ עטכישעג יד .נ .ל ,יַאטסלָאט
 ָאיָא ןעגַאלפױא עײנ|} .לעסַאק .ד :שידוי .טײה
 ײז 203 .י"ָא ,שידַײ :ןעשרַאװ)}
 ן355| 891י71-3

 יז .ס -שידיײ .עגַארפ רעלעוסקעס רעד ןגעװ --

 ז 139 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ
176 3541} 

 ,ןלײט 8 ןיא ןַאמָאר .םולש ןוא המחלמ ---

 :עשרַאװ .לײט רעטירד .גרעּבנײש המלש ;שידײ
 ,ז 870--389 .ַאזָאשזּב
891.71-5 51 

 .גָאליּפע ןַא טימ ןלײט 19 ןיא ןַאמָאר -- --

 רעטפניפ ,לײט רעטריפ .גרעּבנײש המלש :שידיי

 :צליה} .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .לײט רעטסקעז .לײט

 ײז 8

3 2 3561} 

 .190298 ,לײט רעטכַא ,לַײט רעטנעּבױח -- --

 יז 614--939 ן1927 !}
 ן3571 18

 .ז 155 |ןו927 !| ,1928 ,לײט רעטנײנ -- --
89171-8 5551 

 --159 |ן1927 !} .1928 .לײט רעטנעצ -- --

 .ז 6

 |559{ 591י71-3

 עמַארד ַא .שטנעמ עסַאמ ,טסנרע ,רעלָאט

 .רָאי ןט220 ןופ עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ

 םּכסה ןטימ שטײד ןופ טצעועגרעּביא .טרעדנוה

 ,טלעװ יד :עשרַאװ .רענערּב הרש ןופ רּבחמ ןופ

 .יז 856 11927 !} .2
1560 53-8 

 רעד |!) ןיפ עמַארד .רערעטשעצ ןענישַאמ יד --

 ןטקַא ףניפ ןיא דנַאלגנע ןיא גנוגצװַאּבנטידול

 :עשרַאװ ,םױּבלטײט דוד .שידי ,גָאלָארּפ ַא טימ

 ז 172 .רוטלוק עײנ
58-2 1611 

 ,נוי ַא ןופ ךוּב:גָאט סָאד ,וַאטסוג ,ףַאקלַאט
 ירג 30 .יז 32 ,רעכיּב עגיליּב :עשרַאװ .יורפ עג
599,49-58 5521 

 --שידי" .ןצנוק עכצלטפַאשנסיװ .טיט ---םָאס
 עסיד" עײנ :ענליװ .,1 טפצה .יקסמָאטסַאּב .ש

 ןסעיצַארטסולא 12 טימ) ,'ז 16 ,לושסקלָאפ

 .(| ימונ "ךצלעמייב עקנינירג, קעטָאילּביּב)
3--599.49 51 

 =סעכ ןוא ןעגנוכײרגרעד ערעזנוא ,2 ,יקסמָאט

 -לֵא עןַז ןפַא טרָאװ-סולש ןוא גָארטרָאפ .סענױר
 .ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפ

 ןשידנַאּברַאפלַא ׂש1/ ןופ ןסולשַאּב ןוא ןגַארּפ

 .ןענַײרַאפ עלענָאיסעֿפָארּפ יז ןופ רָאפנעמַאזוצ

 ןענַײרַאּפָארּפ יד ןוכ ר"צ ןוכ גַאלרַאפ ;קסנימ

 ײק 55 ,וקע 2000 .יז 112 ,דנַאלסורסײװ ןיא
231 1541 

 :עשרַאװ .גנוגעװַאּביטנגוי רעזנוא .א .נ ,ןַאט

 לַאיצָאס) .'רג 30 .יז 32 1 30614 קורד

 .(2 קעטָאילּביּב-טנגוי עשיטס

 יה 339

 יה .(עגַאלפױא עט-2) -- --

 - .שטנעמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא .הדֹוהי ,לעּפָאט
 +גוה ַײװצ) .יז 132 .1,6 11122816 :ירַאּפ

 .(200 זיּב סנייא ןופ טרירעמונ ...ןרַאלּפמעזקע טרעד

8--599.49 71 

 "ניניפ .ע שידיא ,רעיָאס סָאס ,קרַאמ ,ןעווט

 9000 .יז 226 .עגיל.רוטלוק :װציק .גרעּב

 .(} ימונ קעטָאילּביּב ענַײמעגלַא) .'ר 1,40 .יזקע
89-3 51 

 ם'ניא ןעטנעמעלע עשידומלּת .לּביל ,שּביֹוט
 עשידומלּת גנַאהנָא ןַא טימ טרָאװכירּפש ןעשידיי

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעטרעװ עטלעגילפעג

 טיּברַאַאּב .רָאלקלָאפ ןעשידי םוצ גָארטײּב ַא

 יז 1/76 .יירעקורדכיּב--ןָאינוא :ןיוו ...ןופ

5293 3591 

 םנופ גנויצרעד .ר"ד ,וַאטסוג ,ךיירדנענוט=

 .'ז 53 .עזָא :ןילרעּב .דניקניילק
3701 6 

 .ָאמוה .טשרמולּכיוצ:ףױא .רעד ,רעלעקנוט
 ,לַארטנעצ :עשרַאװ ןעגאלפיוא עט-פ} .סעקטער

 .יז 218 יָא

5711 899:49-7 

 :עשרַאװ .עגַאלפױא עט.2 .ּפָארַא ּפָאק ןטימ ---*

 .לַארטנעצ
5993:49-7 

 ן3721

 .א שידײ .ןידור ,ס ן.א וו י .,וועינעגרוט

6 50 2 



 .יז 100 .ַאזָאשזּב : טשרַאװ ,עגַאלפױא טטײװצ .קַאז

 ן273) 891:71-8

 יַאק לחר:רּתסא ןופ ווירּב .קרַאֿמ ,ווָאקרוט

 ...ןופ ריפנײרַא ןוא ןעגנורעלקרעד טימ יקסנימ

 "ז 139 .,ןיקצעלק :ענליװ
 ן5741 795

 --1903} רָאי קיצנַאװצ רַאפ ,השמ ,שטייס
 .ןיקצעלק :ענליװ .קרעװ ענעּבילקעג .3

 ַײז 6
49 1375 

 קידצה ןואגה ברה ןעגעװ תונורכו לייט ַא
 .רהָאי ןט15 םוצ לצ"ז לעזַײמ םײח והילא ונּבר

 .לײט רעטשרפ .ז"ּפרּת ינש הסּפ רַײא ד"י טַײצ

 'ז 299 .הרוסמ :זדָאל
(9)==994 3741 

 יערעל ןײז ןוא ןיװרַאד .ק ,וועזַאירימיט

 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .קינטַאלַאּפ .ש---שידיא

 "ק 753 .יזקצ 3000 .יז 3
 ןד} 56

 "וי ןקירָאיקיצּפופ םוצ .גנולמַאז .ךוּב?רטַאעט

 .(1876--1926 רעטַאעט ןשידיא םנופ ַײליּב
 .זקצ 1300 .יז 182 .עגיל-רוטלוק ;וװעיק

 ר 0
799 3751 

 גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ טכירַאּב-סטיײקיטעט

 ןיא רעטײּברַא:ײרעקורד ןופ ןיירַאפ .ּפָארּפ ןופ

 זיּב 1926 ץרעמ ןופ .עשרַאװ :גנולײטּפָא .ןלױּפ

 ,הסםסזמפ קורד :עשרַאװ .,1927 רַאורּבעפ

 יז 9
241 1 

 .העצרע .רעיפ ןיא ,ר"ד ,ףסֹוי ,םיוּבנענעט
 ןיא רָאטקָאד ַא ןוכ דלעפ:טכַאלש םנופ ןעגנול

 -ײװצ .ײמרַא רעשירַאגנוא-שיכַײרטסע רעטלַא רעד

 .י"ָא ,לעזַײמ .ג סקַאמ :קרָאי וינ .עגַאלפױא עט

 יז 0
892:49-3 {550} 

 ןוא רעדיל .טָארַאּב ס'טָאג ףױא .מ ,שטַאקט

 יַאפרַאפ ןופ ןּבעגעגסױרַא :קרָאיײװנ .ןעלּבַאּפ

 , .ד 189 .רעּפ
892:49-4 511 

 ןיא םוילַארוטַאנ ןוא םזילַאעדיא * ,י ,קנורט

 ֿג9װ ןוא ןצנעדנעט} וטַארעטיל רעשידײ רעד

 =רַאװ .(רעלעטשטפירש ענרעדָאמ ערעזנוא ןופ

 .יז 11,234 |31} -אל .עגיל.רוטלוק :עש
9 892 - 35 

 .ירעפ םעיינ ןיא טעּברַא רָאי ַא .1 ,ןילּפַאשט

 ,פ .י .ק .ל ,לא ןופ .ק .צ ןֹופ גָארטרָאּפ .דָא

 ,יוקצ 2000 .יז 54 .ַאנעמז איאנָאװרישט :קסנימ

 רעשידנַאּברַאפלַא ׁש ןופ קטטָאילּביּב .'ק 5
 ,(פ .י .ק .ל .לֵא ןופ ץנערעכנָאק
99 5531 

 יומעמ}  קינָארכ-החּפשמ .לאינד ,ינרַאשט
 --1883 .ןרָאי רעדניק .לײט רעטשרע .4ןרַא

 .יז 11,61 .ןיקצעלק :ענליוו ,1
92--592:49 1541 

 ןוא ךַאנָאמ רעצרַאװש רעד .ּפ .א ,ווָאכעשס

 ןופ טרָאװרָאפ ןוא שידיײ .ןעגנולײצרעד צרעדנַא

 238--241 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ .ןידיײנ יכדרמ
 .יז

891:71-3 51 

 יד ןגעװ} ןצלָאטש ףַא .א ,יקסירעמעשט
 ,'ז 76 .ךוּב ןוא לוׂש :עװקסָאמ .{ ןָאיצ-ײלַאּפ

 יק 55 .'וקע 0
 ז5561 29

 ערעדנַא ןוא םינורּב.דלַאװ .ס ,רעטסעשט-

 .יז 293 .טײהיײרפ :קרָאייוינ .ןעגנולײצרעד
 ןפז} 892 49- 8

 .ץרא ןיא טײּברַא רעזנוא .ש ,ץיװַאנרעשט
 .רַאװ .ןערעפיצ ןוא ןעטקַאפ ןופ טכיל ןיא לארשי
 ,.'רג 20 .יז 1,30 .דוסיה-ןרק :אש
03:1 5531 

 .תולג ןיא רעדירּב ערעזנוא וצ ףעירּב רעיפ --
 .דוסיה-רק :אשרַאװ .,רּבחמ ןֹופ המדקה ַא טימ

 .ירב 25 יז 2
2041 5591 

 ןוא ףארגעלעט .ּפָארּפ .א .ג ,יקסװָאנָאלּבַאי

 ךא לוש :עװקסָאמ .וישז י :שידיא .,ןָאפעלעט

 י'ק 60 .יזקע 8000 .יז 80 .ךוּב

 ןֿפפ} 3

 טימ) עיטַאמָאטסערכ עשירַארעטיל ,ג ,װַארּבַאי

 רעטייװצ .(עירָאעט-רוטַארעטיל ןופ ןטנעמעלע

 .דנַאלטו-סײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ ;קסנימ .לײט

 { 321 כ



 יר 2.73 ,יזקצ 8000 .יז 8
5911 :59:09 

 עטירד .לַײט רעטשרע .קיטַאמַארג עשיטקַארּפ --

 גַאלרַאפ-עכולעמ :קסנימ .עּבַאגסױא עטרעסעּברַאפ

 .'ק 40 ,יזקע 5000 .יז 78 ,דנַאלסורסײװ ןופ
 ן393) 4

 עטרעסעּבעגסױא עטײװצ .לײט רעטײװצ -- --

 ,זקע 6000 יז 99 .עּבַאגסױא עטצנַאגרעד ןוא

00 7" 
3981 4 

 ייא .סוּבמולָאק וו ,ןעסנעי .י ,סענַאהַאי

 3000 .יז 87 .עגיל-רוטלוק ;װעיק ,ן--י שיד

 .ָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ,יק 80 ,'זקע

 ,(18 'נ קעט
 ן8541 1

 עניַארקוא ןופ עטכישעג עצרוק .8 .יקסרָאװַאי

 עט:2 .ָץריּפַאש .ונ -- שידיא .(טרירטסוליא}

 .ָאק ךרוד ןּבעגעגסױרַא ןוא טריגַאדַער ,עגַאלפױא
 יוא :װעיק ."עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ ןוויטַארעּפָא
 3000 ,י 144 .גַאלרַאפ עכולעמ רעשיניַארק

 'ר 1 90 .יזקצ
 ן395) 9

 םעד ןופ טײקיטעט רעד רעּביא טכירַאּב-רָאי

 יד ךרוד טעדנירגעג ןײרַאפ דסה-תולימג רעגיר

 רָאי סָאד רַאפ .1908 רָאי ןיא ןדיא עשיסיר

 יז 82 :עגיר .רָאי 2126 ,6
51 38 

 .וצ ,עיגָאלָאטנַא .עכָאּפע סעלעדנעמ ,ןָאסניכַאי

 סמירָאפסירעכױמ עלעדנעמ ןופ טלעטשעגפיונ

 5000 .ז 199 .עגיל.רוטלוק :װעיק .קרעװ
 ,יר 1; 50 .יוקצ

3--899:49 5971 

 סנשטנעמ םנופ קינַאכעמ)} עמָאשצנ רעזנוא ,ןָאי

 3000 ,יז 98 ,עגיל*רוטלוק :װציק .(גנוריפוא

 .ָאילּביּב עכצלטפַאשגסיװ רעלוּפָאּפ ,יק 20 .יזקצ
 .(16 'מונ קעט

1 13 

 :ענהָאק .ןלעװָאנ .סײז ַא ןָא ,יכדרכ ,עּפָאי

 יעג עליה) .'זקע 1000 .'ז 1162 ,ןײלַא רימ
 .(רעקעּב .ז--עקרַאמ .ןָאזנרעש ,י טנכײצ

3 {5:9} 

 ,רטנעצ רוטלוק רעטעּברַא רעסידיא רָאיַאפ

 ,לַאערטנָאמ .עּבַאגסױא ַײליּבװי עכַאלרָאי עטשרע

}3001 281 

 רעּביא ןדויסע עצריק .מעי ,יקסווַאלסָארַאי
 ירע .(3 .ּפ .ק ,לֵא רעד ןופ עטכישעג רעד
 .ײרָאטַאדיװקיל רַּפד זיּב םזיקלָאפ ןופ .לַײט רעטש

 ,ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .גרעּבדלָאג .ל שידיא

 "ר 1 ,יזקע 12,000 ,יז 3
9 3011} 

 לײב ,עטלַא .שטנעמ ןוא רוטַאנ ,* ,יקסנושַאי

 טּפַאשנסיװרוטַאנ ןיא ןעגגוכײרגרעד עטסעיינ ןוא

 .יז 282 .צגיל-רוטלֹוק :עשרַאװ .קינכעט ןוא

 .(ַאקצינעקלָא ,פ ןופ טנכיײצעג עליה) ,יזקע 0
9 301 

 איד רעדָא עכילקילגנוא איד .טַאשמ 'יִז א"בי

 :אנליװ ...ןָאפ טצעזרעּביא .רּתסא צכילקילג

 יז 52 .רעצעזטפירשו ץנַא רקנזָאר
 ןפסכְו 892:49-8

 יד גוא עּביל איד רעדָא רוהּב הבישי רעד --

 :אנליװ .,,.תאמ ||!} לַאניגרָא רוּפס ,טפַאשדנייפ

 .'ז 52 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר
 4041 26+ס=3

 "רעלדָא רעדענעק, ןופ עּבַאגסיוא:ײליּבוי

 .נַאװצ םעד דובּכל טנעמונָאמ ַא ,1927-+7

 ןוא רעטסטלע רעד ןופ ןעניישרעד ןעגירהָאי גיצ

 .עדַאנַאק ןיא גנוטײצ רעשידיא רעטסטײרּפשרַאפ

 .כָאלָאװ .ה ןוכ עיגעלָאק ַא ךרוד טריטקַאדער

 *ערטנָאמ .שטיװָאניּבַאר .י ןוא קַאז .ג ,ּב ,יקס

 ,49 יז 126 ;לֵא
 ן305| 007

 .סטרוּבעג ןגירָאי 80 םעד דובּכל ךוּבלמַאז-לבוי
 ,א, ןופ ןּבעגעגסױרַא .ינודקומ ,א .רד ןופ גָאט

 .40 יז 24 :קרָאײװינ ."טעטימָאק ײליּבוי ינודקומ
0:!92 1 

 וצ ןלַאירעטַאמ ,געט-רּבַאיטקֶָא .א ,יקצידוי

 .עיצולָאװער רּבַאיטקָא רעד ןופ עטכישעג רעד

 .גרעּברעּביל ,.י ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא

 3000 .יז 422--260} .עגיל:רוטלוק :וװעיק
 ר 9 .י'זקע

1 1 

4 3 



 .עקטַארקָאטסירַא איד .יכדרמ ,ןהָאסלעדוי
23 451 

 .עבעיל ענעגָארטעּב איד --
5--899:49 {409} 

 .עצרַאװש יד ןוא עדנָאלּב יד --
3--599-49 4101 

 .עּבעיל דנוא דלעג ---
-599.49 4111} 

 .ןַאמלעטנעזד רעד נוא רענירג רעד --
 ז412} 892.49--8

 ,קינטצדזעּב א ןופ ןהָאז רעד --
 ן431 892.49--3

 ,רעגידניז רעד --
899.49-8 - 5141 

 .עלעּבעװש יד עקײח --
8--593.49 4151 

 .רָאטקָאד סלַא ןתח רעד --
}161 899.49--8 

 רענענופעג רעד רעדָא םותי רעגידעּבעל רעד --

 ,רעטָאפ
 ןפעֶו 899.49-3

 .רָאטקָאד סלַא רזממ רעד --
8--892.49 151 

 .ןערָאק יד ןיא דגיק סָאד --
8--892.49 1 

 .םי ןופ דגיק סָאד --
 ן550} 892.49--8:

 .רָאְצִפ עטרעשעּב יד רעדָא דנַאל צכײר סָאד --
5--899:49 11 

 יןרעדנעלרוק עצלָאטש איד --
}4521 892.49--3 

 .רָאטקָאד סלַא דימש רעד --

 ךרוד צנליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא ךעלכיּב עלַא}

 בור סָאד ;32 ןטײז ,?רעצעזטפירפו ץנַארקנזָאר,

 גנולהאצרע ענײש ענײא , :רעש ןכױא יז ןסייה
 ן"עללעװָאב
 ן321 899.49--

 ןופ רעדניק יד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,תומשנ עגנוי

 ,ָאײהָא ,ןאטסגנאי ןיא לוש גניר רעטעּברַא רעד

 ,ב5 יז 9 .רַאורּבעפ
87 3341 

 -סקלָאפ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .ןעגנַאלק עגנוי*
 .ןויצ ילעוּכ ןוא דנַאּברַאפ .ּברַא ,ג ןוכ לוש

 .ָשטנָארָאט
37 4551 

 .טפַאשלעזעג-שירַארעטיל ,רעטעּברַא רעגנוי

 ןּכורג || ןוא !| רעד רַאפ עיטַאמָאטסערכ עכעל
 =עגפױנוצ .טנגוי.רעכעּברַא רַאפ ןלושטנװָא ןופ

 ,יקסניגָאר .נ ןֹוא רעקָאט .ל ,טרַאצ .ל :טלעטש

 :קסנימ .ץַאמ .ד ןוכ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 .? 178 .דנַאלסורסײװ ןוכ גַאלרַאפ-עכולצמ

 .יר 1,50 .יזקלע 0
37 1" 

 יד} לדניװש ןוא רקש ןופ חוּכ ןטימ .ףסֹוי

 :עשרַאװ .4ןויצ.ילעוּפ ןגעק עצעה עשיקעסוועי
 ,'ז 22 ,רוטלוק עײנ

471 99 

 .גולייצרעד .ןּבעל םוצ סירוצ ,ןָאעל ,ןַאמרוי*
 .ןּבעל שידיא :קרָאיינ .ןעג
899.49-5 421} 

 .זירַאּפ .ןדָאיּפע .ס ,שטיוועקשוי=
3 : 429 

 רעקרעװדנַאה רַאפ קנַאּב * וװיטַארעּפָאָאק עשידוי

 ןרַאפ סנַאליּב .שטיװָאל ןיא רעלדגעהניילק ןוא

 520168461- קורד ;{שטיװיול} ָא"ָא .1926 רהָצי

 .40 יז |6} .י-ָא ,5161ת, 108:52208
3501 34 

 .לַאװרַאֿפ-טּפױה ,עיצַאזינַאגרָא=לוש עשידיי
 ץנערעפנָאקירערעל עשיוי עטײװצ יד .גנוט
 ירַאװ .טכירַאּב .41926 רעּבמעצעד 29--67

 יז 122 .א"שיצ :עש
37 : 4511 

 :לֵא ןוא ךוּבײרהָאי רעטייּברַא רעשידיא
 .רענילהָאװ .א ןופ טריגַאדער ,1927 ךַאנַאמ

 יז 594 ,00816 240ת :!אסיש 90/4
05 51 

 .כישעג רעד וצ} סקנּפ רעטעּברַא רעשידיי

 טריגַאדער .(גנוגעװַאּב ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ עט
 .רוטלוק עײג ; עשרַאװ .,דנַאּב |{ .לבּברז ךרוד

8 7 40, 
92 1 

 ( 3853 ג



 .ײװצ} ךַאנַאמלַא:טלעװ רעשידיא רעד
 =ַאיצָאס רַאפ ךוּברהָאי ,1927 {גנַאגיהָאי רעט

 ,עטכישעג רענײמעגלַא ןוא רעשידיא ,רעשיטסיל

 טלעטשצגנעמַאזוצ .עיצַאמרָאפניא ןוא קיטסיטַאטס

 :ןאסוש 1071: .ּבוש ,ד ןופ טריטקַאדער ןואי

 יז 464 . 0046
05 4541 

 ןטנעצ םוצ ,דנַאּברַאפ ןטַאר ןיא ןדיא יד

 -רַאַאּב .עיצולָאװער:רעּבָאטקָא רעד ןופ גָאטרָאי

 טעטימָאק לַארטנעצ :ענליװ .3 .ד ךרוד טעּב

 ןופ המישר} .'ז 11,146 ,װ .מ .ּפ ,ק רעד |!} ןוּפ

 רעירָאטעלָארּפ :עליה} ןק*צ ןופ סעּבַאגסױא יד

 יורסיײװ ןיא ךיז טקינײארַאפ רעדנעל עלַא ןופ

 ןשיװטיל ןוא שיסור ,שילױּפ ,שידי ,שיס
03 4351 

 .ךונחה ;אשרַאװ ,חסּפ .ךַאנַאמלַא:םיבוט=םימי
 .'ז 64--דס

1 208 

 ןיא ןגָארפ עכעלטנדרָא יד .נ ,ווָאניאערוװעי

 *ָארּפ יד ןופ טעּברַא רעשירערעלקפיוא-רוטלוק רעד

 ןסולשַאּב ןוא ןגַארפ .ק .ּפ--שידיא .ןענײרַאפ

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפלַא 011 ןופ
 ןוכ גַאלרַאפ :קסנימ .ןענירַאפ עלענָאיסעּכָארּפ

 06 .דנַאלסורסײװ ןיא ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ ר"צ

 ײק 90 .יזקע 1300 .יז
}4571 1 

 .טסע ןיא ןדיא ןופ צטכישעג יד .ק ,ןטקי
 ,'ז 100 .שטיװָאנַאמלעז .ר ר"ד :טַאּפרָאד ,דנַאל
(924== )9 5351 

 *ײהסעדליה ר"ד לאירזע יּבר .ּברה ר"ד .ןהֹּכ*
 ןושמש יּבר--טדַאטשרעּבלַאה |?} ּכַאװש .ה .רעמ

 ,'ג 1 .ךונחה :עשרַאװ .שריה לאפר

(9)==924 }3591 

 ריש) רעדיל יד ןופ דיל סָאד ,רָאדיזיא ,ןהּכ

 קורד :ענװָאק ...ןופ טצעזרעּביא יירפ .םירישה

 ּׂ .'ז 59 ,*עימָאנָאקצ,
}4401 594.49-1 

 :עשרַאװ .תוצמ ןוא םיניד .'ר .ןנחלא ,ןכ*
 .ךונחה
106 4411 

 ...ןופ ...תורוּת עגילײה יד ,בֹוט םש רתּכ

 סָאד .,לק"וצז םש לעּב לארשי יּבר שודקה ברה

 א רַאפ סָאװ ...ןעגױא יד טנעפע רפס עגילײה

 ךיא ןעּבָאה םיקידצ עגילײה יד טרעװ ןעסיורג

 סעכלָאזַא ןעטשרעּבײא ם'יּב ן'לעוּפ וצ ,לעמיה

 {רוטַאנ !| רטוַאנ יד ןוכ רעכעה טהעטש'ס סָאװ

 םיּפלַא תשמח .זדָאל --- קנומ יכדרמ : בוקרטעיּפ

 יז 32 {!| ,ג"ּפל {1927 !} א"ערּתו
4421 206 

 ןעגנוכיירגרעד עסױרג .ענעלעה ,סעלעקצַאכ
 =יפ ןגעװ ןסעומש ערעלוּפָאּפ .ןעגנודניפרעד ןוא

 ,לעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ ,לײט רעטשרע ,קיז

 8000 .יז 127 .ױ .ס .ס ,פ ןופ גַאלרַאפירעק

 ָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ.רעלוּפָאּפ .'ק 73 .'זקע

 .(קצט
3 141 

 ,יק 70 .יז 110 .לײט רעטייוװצ -- --
141 58 

 גנודניּברַאפ ןיא עטכישעג-טלעװ ,ד ,ןיּבָארַאכ

 =רוטלוק :װחעיק .ן--כ :שידיא .עיּפַארגָאע ג טימ

 =רעלוּפָאּפ) 'ק 90 .יקע 3000 ,יז 94 .עגיל

 ,.(13 'מונ קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ
41: 1441 

 .דלעפ .ד שידיא .ןדויטע עװָאלּב .מ ,יװַאליוכ
 גַאלרַאפ רעלַארטנעצ :וװָאקרַאכ--עװקסָאמ .ןַאמ

 5000 יז 114 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ

 ,יק 60 .יזקצ
}4451 89179-5 

 ַאטסעי ןופ פדנעגעל יד .ַאמלעס ,ףעלרעגַאל
 "רע .רערעלרָאפ יכדרמ :ןשידעװש ןופ ,גניל רעּב

 שינעּבױלרעד רעלעיצעּפס רעד טימ ,לײט רעטש

 964 .עגיל-רוטלוק :עשרַאװ .ןירעטכיד רעד ןופ

0 
1471 589:7-5 

 .יז 690--263 ,לײט רעסײװצ -- --
 ן4 יו 839:7-3

 ןַאמָאר) דנַאלסיא ןופ רעשיפ יד .רעיּפ ,יטָאל
 .נַארפ ןופ .,עגַאלפױא עטײװצ .ןלײט ףניפ ןיא
 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .יקסװָאקַאר קרַאמ :שױױצ
6 /. 
 ן3421 943

 ײָאװ .שיט ן'רעטנוא ןַאמ דעד .י ,רענײטַאל

 :עשרַאװ ...ןופ טסַאפרעּפ ,טקַא 1 ןיא ליוװעד

3 



 :'/ 16 ,*ָא ,שטיװָארָאטנַאק
8--09.49? 4501 

 ,לעפַאנק רענרעזײַא רעד .קעשזד ,ןָאדנַא*
 יז 230 .רעקעװ :קרָאי-וינ ןעגַאלפױא עַײנ}

4511 . 3 

 -עװ ;קרָאי-וינ |עגַאלפױא עײנ} .געװ רעד --*

 .'ז 299 .רעק
8 -52 4551} 

 .רעקצװ :קרָאי=וינ |עגַאלפױא עַײנ) .ןימדא רַאפ --*

 .'ז 4
82-3 4531 

 -רוטלוק :װעיק .ר .ל שידיא .טקיירטשרַאפ --

 ןוא .לוש) .'ק 12 .יזקע 8000 .יז 22 .עגיל

 ,(27 'מונ קעסָאילּביּב -ןרענָאיּפ
3 82 4541 

 =וינ ןעגַאלפױא עיינ} .טולּב ןופ םיטש יד --*

 : .יז 150 .רעקעװ :קרָאי
593 3551 

 .עיל יד .רעדעיל ןיא טלעװ יד .דֹוד ,ןַאססַאל
 ןעװעג ןענַײז עכלעװ ...ןופ ןעטכידעג ןוא רעד

 .עישרעכ ןיא ,ןעטַײצ פנעדעישרעפ ןיא טקורדעג

 רעדעיל ךױא ןוא ,ןעטפירש ןוא ןעגנוטַײצ ענעד

 ?סױרַא .ןעװעג טקורדעג טינ ךָאנ ןענַײז עכלעוו

 ןופ ערהע םוצ דנַאּב ןײא ןיא ןעמַאזוצ ןעּבעגעג

 ןַײז וצ ןָאססַאל דוד רעטָאפ ןעטּבעילעּב רעייז

 סיאול ןהױ עניײז ןופ גָאטסטרוּבעג ןעגירהע''0

 יז 106 :עיפלעדַאליּפ ,ןָאססַאל לוַאּפ ןוא
1461 899.49-1 

 .עגנעמַאזוצ  .ןילַאטמַאלּפ ,דרַאנרעּב ,סיאול!
 ןּבעגעגסױרַא ,שולּת ןוא ןַאמרעּב .ל ךרוד טלעטש

 וינ .(רּבחמ ןופ דליּב ןטימ) .רעלדנעג עסעּב ןופ

 יז 60 :קרָאי
899.49-1 571 

 .יװצר ם'נופ תוהמ רעד .סהנּפ ,רעקנַאיּבול*
 :גרעּבמעל -- עשרַאװ .{םזינויצ ןיא} םזינָאז

 יז 231 ,תודהאתה
59 1 

 .קרָאי ויג ,רעדיל .ןבואר ,גיוודול=
599:49-1 4591 

 =לָאק .כ שידיא ,טפַאנ .וועדעּבעל ---ווָאװל

 יזקע 4000 .יז 112 .עגילירוטלוּק :װעיק .רעק

 קעטָאילּביּב עכעלטּפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ .'יק 0

 ,(51 'מונ
41} 

 ,הּפרת רהָאי ןופ שטײט י"בע ףױא םייחה חול
 .כַא--ןוא--טּכַא טרעדנוהסקעז דנצזױט 9 זיא סָאד
 יָאװעג ןעפַאשַאּב זיא טלעװ יד טנױ רֹהָאֹי גיצ
 .רעדעפ םיחאה :ןילּבול .,.,ןער
 ןנ} 05

 ריפ !ךייא רַאפ טוג זיא'ס !סע טמענ .א ,יקצול
 .ךעלַײרפ ןוא קידעּבעל (1 .דנַאּב ןיײא ןיא רעכיּב

 ,קיטעמוא עלצסיּבַא (5 .ץנעס ןוא ןעגנַאזעג (2

 ײז 965 ןטנענָאּבַא :קרָאל:וינ .ןעמַאזוצ ץלַא 4
899:49-1 11 

 הדירי ןוא הילע יד .ר'ד .שרעה-ןַאמּביל
 .עלַאּפ ןופ גנורעדנַאװסױא ןוא גנורעדנַאװנײאק
 ,ָארויּב:עיצַארגימע רעטעּברַא :עשרַאװ .עניטס
 יז 46 .ײָא

1 98 

 .על סטבצלשעג סָאד .ר"ד .ןויצ ןּב ,רעּביל
 .רַאפ עטרעפ ,ךוּב ךילטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ַא .ןעּב

 481102213 :קרָאי וינ .עגַאלּפױא עטרעסעּב

 אד 2 .רעדליּב 27-ן-יז 309 ,11ט1מ9
41 6 

 .עג עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקצ .י ,גרעּברעּביל
 :װעיק .41760--1820) דנַאלגנײא ןופ עטכיש

 ,'זקצ 2000 .סעטרַאק 2--יז 185 .עגיל-רוטלוק

 : .'ר 0
51 : 

 רַאפ ךוּבטנַאה רעשיטַאמעסַאמ .א ,ןַאמרעּביל
 ײז 143 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ןטקנוּבקיל

 .ר .ר .ס .וא :עליה) .'ק 95 .זקלע 0

 .יניַארקואלַא ,גנודליּב רַאּפ טַאירַאסימָאק-סקלָאפ

 ןסעצַארָאמַא ןרידיװקיל וצ ציסימָאק עש
61 51)01( 

 ײוינ ,ןטעוליס עשירַארעטיל .םייח ,ןַאמרעּביל

 .יז 160 בעל שידיא ;קרָאי
909 4571 

 .םױא עטרעפ .תומשנ צשידוי .א ,ןיוװטיל
 .י"ָא ,גנודליּבסקלָאפ :קרָאיײװנ ,אטיל .1 .עגַאל

 .ז ן254)
 ןי) 59( ==994)

6 355 



 נז אןש 1144} .אטיל ,1} -- -=
 ן469) 924==(9)

 יז 1 ,אטיל 11 ,י יו

 ן8701 924==(9)

 .יז 1403) ןןלױּפ .1 :עליה} .אטיל .11/ -- --
 ןצ711 9(==ףפ94)

 ,ז {176)} .ןעיצילַאג .ׁש -- --
(9)==924 4721} 

 יז ן170} .שיט ס'ניּבר םייּב .ֵׁש| -- --
(9)==994 1 

 .הכולמ עמערָא ,ה ,קיווייל
 ,'ז 141 ,ןיקצעלק :ענליװ .ןטקַא
--599.49 

 ריפ ןיא עמַארד

 ן374}

 ןוא {!} ןטקַא ײרד ןיא עמַארד .טָארקנַאּב --

 ײז 170 .ןיקצעלק :ענליװ .,רעדליּב ריפ
 1 899י49--2

 .ַאמַארד ,םלוג רעד || .קרעװ ענעּבילקעג --
 .רעדליּב טכַא ןיא עמעָאּפ עשיט

 97 224 .ןיקצעלק :ענליװ .עגַאל

 ן376| 992:49--9

 .וינ .תודהי ןוא םזילַאיּצָאס .בקעי ,רעטייל*
 .ןטרָאגנײװ :קרָאי
 1 28ץט:ש6

 10 טימ צּפַאמ חרזמ .קחצי ,ןייטשנעטכיל*
 ,לגנַאירט :זירַאּפ .ןעגנורידַאר
 1 ט

 ?פַארגָאנָאמ---רעלטסניק---ןדיי .לַאגַאש קרַאמ ==

 1פ טימ} .'ז 16.1,6 11120816 :12118 .סעי

 ןןטיײז ערעדנוזַאּב ףױא סעיצקודָארּפער
7 79 

 ,רָאטַאקָאל רעכילרעפעג רעד ,ש ,דלעפדניל
 .ּברַאפדלָאג .ל :עשרַאװ .טקַא ןיא ןיא סרַאפ

 ירג 80 .'ז 6

1 01 592:49--2 

 .תֹּכמ .חסּפ ףױא הּכלמ ַא .רעדיל עײנ 4 --

 ךיא .טימ רעד ןיא רעּביא רימ טגָאלש'מ .תורוכּב

 ,ּברַאפדלָאג .ל :אשרַאװ .גָאט וצ גָאט ןופ סקַאװ

 שרג 10 .ז 6
 צי 899:49-1

 !טסּפ !טסּפ רעדָא ץניװָארּפ ןופ רעטעפ רעד ---

 :םיוא עטירד

 ,טקַא ןײא ןיא סרַאפ

 !רג 80 .יז 6
2--892.49 

 .ּברַאפדלָאֿב .ל :עשרַאװ

}852| 

 .עיצַאזילַאירטסודניא ןופ געװ ןפַא .י ,ןיליפיל
 118|,עגיל-רוטלוק :װעיק .רעקלָאק ,כ--שידיא
 .טפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ) .'ק 43 .,יזקע 4000 .יז

 רַאפ *א, צירעס .3(23) *נ קעטָאילּביּב עכעל

 .(ערעגניא
38 4551} 

 .ןּבעל עײנ"סָאד טױּב טכַאמנטַאר יד ױזַא יװ --

 רעד ךרוד טּבױלרעד .שטיװָאמַארּבַא ,ד שידיא

 "עמ םנופ עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ-ךעלטּפַאשנסיװ

 רעד ןופ ןלוש רַאפ טַאר ןכעלטפַאשנסיװ ןשיכול

 .רעקלעפ רעלַארטנעצ ;עװקסָאמ .עּכוטש רֶעט

 .יז 176 {1928 :עליה} .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ

 רעליש ןרַאפ קעטָאילּביּב) .יק 00 .יוקע 0

 .(4 'מונ עפוטש רעט:1 רעד ןופ
454( 508 

 יעניגירָא .ןענופעג ךיי .ביל הרוהי ,ץישפיל

 .הפוקּת רעײנ רעשידיא רעד ןופ ןַאמָאר רעל

 . 952 .סערּפ םָאירָא :קרָאיײינ
3--899.49 |4?| 

 0 2 בכ7 וע - =
1461 899:49-3 

 .עגפיוא / רעשירּבעגלַא .ּפ .ק ,וועצנידעּבעל
 טטַײװצ .ןַאמסײװ .ז--שידיא ,לײט רעטשרע -.רעּב

 ,עגיל-רוטלוק :װעיק .עּבַאגסױא עטרעסעּבע גסיוא

 .'ק 90 .יזקצ 4000 .7 38

 ןצּוזְו 075(51)

 יא .ןטפולרעדניא סולָאּפ םוצ .א ,ַאקנעדעּבעל

 4000 .יז 134 .עגיל.רוטלוק :װעיק .י ,י---שיד

 ָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ) .'ק 60 ,יזקע

 .(19 ימונ קצט
01 : 4551 

 .רעדיל עײנ ןוא עטלַא .ףסֹוי .ה ,יוועל

 ,"רעכיּב, יטַארעּפָאָאק ףױקרַאפטּפױה :עשרַאװ

 יז {ש-| 35
1 

 ,רעטקַאנײא ןוא ןעמַארד .סירָאמ ,טיוװעל

 --100 :קרָאי-וינ .אק ךוּב ץטאז ןופ ןּבעגעגסױרַא

85/-21-32-1-30, 
892.49-2 

1 

1401 

 ( 386 כ



 .ל"ה זיא טכוזדניװש=ןעגנול .ר"ד .ג ,ןיוועל

 ,זָאט :עשרַאװ .רעדליּב 4 טימ טרירטסוליא {רַאּב

 ןעגַאלפױא עטייווצ :עליה} .'ז 8
11 1 

 ןעגירהעי 30 ןײז וצ ןיוועל ןושרג ר"ד
 ןופ ןעּבעגעגסױרַא .1897 -- 1927 ,םואעליּבוי
 גל ,רעלדנעה קורד :עשרַאװ ."טעטימָאק-לבוי,

 יעל .ח רפוס ןכרוד ןּבירשעג טסקעט) .'ז 1
 .ח ןופ ןעגנוריצרַאפ ןוא טַאלּב-לעטיט .אטיװ

 ,(גרעּבדלָאג
 ן4921 : 08

 :עשרַאװ .ןָאדרָאג .ד .א .םהרבא .,,ןָאסניוװעל
 ןעגַאלפיױא עטַײװצ} :עליה} יז 40 .תודחאתה
9 3551 

 ןוא לוש :עװקסָאמ .ערוויאּפָארּפ .ש ,ןַאמוועל
 .'ר 1,950 .'זקצ 8000 .יז 161 ,ךוּב
2 2 441} 

 רעשידיא רעד ןיא גװימָאק רעד .י ,ןַאמזעל
 ןוא לוש :עװקסָאמ .רוטַארעטיל-טנגוי .עוויווס
 .'ק 40 .'זקע 4000 .יז 86 ,ךוּב
 ן451 29

 רעגיּבײא ףױא .ר"ד ג"הרה .ריאמ ,ןַאמהעל
 .הרוסמ :זדול .גנולהעצרע עשירָאטסיה .הסיפת
 ,(קעטָאילּביּביזױה סינַאמהעל) .יז 4
 ן49 85-=3

 *העל) .יז 80 .הרוסמ :זדָאל .המחלמ ףיוא --*

 ,(קעטָאילּביּב.זיױה סנַאמ
4971 ( 3 

 גנולהעצרע ענהעש} עימק ערַאּברעדנואװ יד ---

 .(,טרפדנוהרהָאי ןעט.18 ןיא ןעּבעל ןעשידוי ןופ

 יּפש .י ךרוד טצעזרעּביא ןעננולהעצרע-סקלָאפ
 .'ז 126 .רעקוצ :עשרַאװ .עגַאלפַױא עטַײװצ .ָאר

 ן"ןעּבױלג ןוא ןעּבעל, טימ ןעמַאזוצ טרישָארּב|
88-3 351 

 םשרג וניּבר ןופ עטכישעג עכילרעדנואװ יז --
 *רהיפסיוא .םשרג וניּברד םרח רעדָא הלוגה רואמ

 וניּבר טָאה עכלעװ עכַאזרוא יד גנוּבַײרשעּב עכיל

 ױזַא יװ ;...םרח ַא ...ןעכַאמ וצ ןעגואוועּב םשרג

 ןָארהט ןעכילרעזײק ַא טכַאמעג טָאה םשרג יּבר

 ךלמה המלש סָאװ להוטש ענעדלָאג יד יװ יוזַא

 -ייװצ ןַײז ןופ טיײקשלַאפ יד ךרוד ןוא טַאהעג טָאה

 תושפנ תנּכס ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ..,בײװ עט

 -} "א ּבײװ עטשרע ןײז ןופ ףליה יד טימ ןוא
 .רַאװ ,גנולהעצרע עשירָאטסיה .ןערָאװעג לוצינ
 .ירג 80 .'ז 80 |1927 !} ד"ּפרּת ,רעטסַאנק :אש
83 1 

 ע'תמא ערַאּברעדנואװ ַא .סַאּפש רעשי'רבח ַא --
 .העצרע-סקלָאפ .ןעּבעל ןעשידוי ןופ גנולהעצרעד
 טרישָארּב| .'ז 94--'דל .ךוניחה :אשרַאװ ,ןעגנול
 ן"האוצ יד, טימ ןעמַאזוצ
 ןסס1 83

 טט:1 .גנולהעצרע עשירָאטסיה .ןַאמלעזוי יּבר --
 -.ביּביזױה ס'נַאמהעל) .'ז 80 .הרוטמ ;זדָאל .לַײט
 .(קעטָאיל
 ןס1} 83-8

 .'ז 123--851 ,לַײט עט:2 -- --
8--88 : 5021 

 ,ז 226--129 .לײט עט.9 -- --
21 

93 

 ירע עטנַאסערעטניאק טײקכילרהע עשידוי --

 ,סקלָאפ .ןעּבעל ןעשידוי םענרעדָאמ ןופ גנולהעצ

 .ײװצ ,ָאריּפש .י ךרוד טצעזרעּביא ןעגנולהעצרע

 .ָארּב) .'ז 114 .רעקוצ :עשרַאװ .עגַאלפױא עט

 ץ'רעטסעוװש יײװצ, טימ ןעמַאזוצ טריש

 ן5041 83--9

 רע עטנַאסערעטניא} רעטסינימ רעשידוי רעד --

 ןיא ןעלױּפ ןיא ןעּבעל ןעשידוי ןופ גנולהעצ

 .עגַאלפױא עטײװצ .(טרעדנוהרהָאי ןעט8

 ,ָאריּפש .י ךרוד טצעזרעּביא ןעגנולהעצרע-סקלָאּפ
 :'ז 176 .רעקוצ :עשרַאװ

01 83-8 

 ןעשידוי ןופ גנולהעצרעל ןעּבױלג ןוא ןעּבעל ---

 ינולהעצרע=סקלָאפ ,(טייצ רעַײנ רעד ןיא ןעּבעל

 ײפױא עטײװצ .ָאריּפש .י ףרוד 'טצעזרעּביא ןעג

 :ַאזוצ טרישָארּב| .יז 46 ,רעקוצ :עשרַאװ ,עגַאל

 ן"עימק ערַאּברעדנואװ יד , טימ ןעמ

 0 ף 93-8

 גנולהעצרע עדנענַאּפש .רטכָאט ןּוא רעטומ ---

 ןט.18 ןיא דנַאלשטײד ןיא ןעּבעל ןעשידוי ןופ

 יז 82--76 .ךוניחה :אשרַאװ ,טרעדנוהרָאי
 ןס7} 53-8

 ,גנולהעצרע עשירָאטסיה .הנוגע יד -- ;זדָאל

 6 357 ג



 ס'נַאמהעל) .'ז 74 |1927 !| וּפרּתה ,הרוסמ
 ,(קעטָאילּביּב-זױה
5--88 505} 

 .(לַײט עטשרע) .עּבנע .י ,שידײ .אביקע יּבר --

 ,'ז 100 .ןורשי :עשרַאװ
=-88 5091 

 שידוי .גנולהעצרע עשירָאטסיה .אביקצ יּבר --*

 "העל) .'ז 121 .הרוסמ .זדָאל .| לײס .ןגמ .א

 .(קצטָאילּביּב-זױה סינַאמ
1510{ 83-3 

 ע'תמא ערַאּברעדנואװ ַא ,ןעהעזעגסױארָאפ --
 .ק |!ן}שידי) ןעּבעל ןעשידוי ןופ גנולהעצרעד
 יז 156 .,ךוניחה .אשרַאװ .(רעװָארימצנ

88--3 }5111 

 -העצרעד צֹ'תְמֹא ערַאּברעדנואװ 8 .האוצ יד --

 .ןעגנולהצצרע-סקלָאפ .ןעּבעל ןעשידוי ןופ גנול

 טימ ןעמַאזוצ טרישָארּב} .יז 4 ,ךונחה :אשרַאװ

 ן*סַאּפש רעשיירבח ַא,

1121 53-3 

 .(גנולהעצרע צנרעדָאמ} רעטסעװש יײװצ --

 .ָאריּפש .י ךרוד טצעזרעּביא ןעגנולהעצרע:סקלָאפ

 -ָארּב| .'ז 66 .רעקוצ :עשרַאװ .עגַאלפױא עטיײװצ

 ן'טײקכילרהע עשידוי, טימ ןעמַאזוצ טריש
--83 11 

 (! .ןלעװָאנ .קילגמוא ןוא קילג ןעשיװצ ---

 תוכז ןיא (9 .רצוא רעד (2 .טכילפ ןוא שנעמ

 ײז 22ך-28-1-44 .ךונחה :עשרַאװ .הקדצ ןופ
53-3 5141 

 .העצרע צשירָאטסיה .ץניַאמ ןופ שודק רעד --

 יז 66 |ן1027 !ןויּפרּת .הרוסמ .:זדול .גנול

 .(קעטָאילּביּב זױה ס'נַאמהצל)
3--98 51 

 עטלַײװעגסױא .4.װ ,וָאנַאילואל .נ ,ןינעל
 --!903 עיצולָאװער עטשרע .2 לייט .11 .קרעװ

 .נָעצ :עװקסָאמ .רעלישטלַא ,מ שידיא .7

 314 .ר .ס .ס ,פ ןופ גַאלרַאפ רעקלעפ רעלַארמ

 עירעס קעטָאילּביּב ןינעל) ,'ר 1 .יזקצ 2000 .'
 ,(1 ינ

2033 5151 

 ןופ טײקנַארק רעדניק יד .3 לײט .ׁש} -- --

 ",ןיקבַאר .יא סידיא ,םזינומָאק ןיא *טפַאשקניל,
 יק 35 יז 7

59 5171 

 4 ּפיײס .עזו לא טיר

 רעד
32 

 ַאֹּב טַאירַאטצלַארּפ רעד
 ײק 75 .'ז 211 ,1921 טכַאמ

: 51 

 ַאּב טַאירַאטעלַארּפ ףעד .2 לײט .ש11 -- --
 .(רעטסע) ןיקמורפ .מ שידיא .1922 טכַאמ רעד
 : .יק 80 .יז 7
 5191 סי 39

 לסידיא ןוא עלַאנַאיצַאנ .1 לַײט .ש111 -- --
 .טלעװ רעשיטסילַאירעּפמיא רעד זיּב) עגַארפ)

 .יק 75 .יז 222 .לַאטנעזָאר .י שידיא ,(צמָאכלימ
208:1 

 עשידיא ןוא עלַאנַאיצַאנ .2 לײפ .ׁש111 -- --
 .ָאכלימ עסיטסילַאירעּפמיא ּבױהנָא ןופ) עגַארפ

 .יק 160 .יז 183 .לַאטנעזָאר .י שידיא .עמ

 {5211 2ט8+:1

 ; עװקסָאמ ,(1924--1370) סםָאּבלַא-ןינעל
 : .'ק 80 .יזקצ 2000 .49 'ז 95 .ךוּב ןוא לוש

5231} 

 .ץימעדיּפע.עּפירג יד .ר"ד .מ ,יקסנעל
 ײז 24,ש1 .י"ָא ,רענלימ-ַארָאקיש קורד :עשרַאװ
61 1 
 קורד :עשרַאװ .רָאטקָאדנעילימַאפ רענרעדָאמ --

 יז 260 .י"ָא ,רענלימ:ַארָאקיש

 ן5541 61

 לארשי קלָאפ סָאד ןעװ .דרַאנרעּב ,שַאקעל
 .(סקַאז .ש) .ז .ש שױױצנַארּפ ןופ .טּברַאטש

 .ז 240 .י"ָא ,ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ
 ן5551 924==(9)

 שידי .קרעװ ענעּבילקעג .וי .מ ,וָאטנָאמרעל
 .צעלק :ענליװ .קיריל .| .יקצַאװצשטשַאכ השמ

 ,יז 1927|144 :עליה} ,1926 .ןיק
11 1 

 יייג .לוש עשַידיא ענרעדָאמ יד .ל ,רערהעל
 : אז 190 .לצזײמ .נ סקַאמ :;קרָאי
 ןגדו 57

 .גצלָאקדער .16 15 ףליה ֹוצ רערעל םעד
 יּבוג רעלמָאה רעד ַאֹּב עיסימָאק עשידָאטעמ :עי

= 8 

 .ןפפפ}



 .גנודליּב רעלַאינרעּבוג רעלמָאה .ָארויּב דליּבדיא

 .'ק 80 .יזקע 900 .40 */ 47 ;לעמָאה .לײטּפָא
37 51 

 .ןיצ ןופ טָארקנַאּב רעד .בקלי ,יקסניצשעל

 ,טלצװ יד :עשרַאװ .4סנַאליּב רעקירעי 30 םזינ

 .יז 2
 ן529| 208:1

 28 פטצצל יד רַאּפ גנורעדנַאה עשידיא יד --

 .סַאיַאה. ָארויּב.לַארטנעצ ןופ ןּבעגעגסױרַא .רָאי
 יז 11,82 ;ןילרעּב ."טקערידגימע

}550{ 25 

 .ײװ רעד ןופ ץנירּפ רעסײװ רעד .ל ,סעטַאמ
 ?סָאל .רעלעג סערדָאט ןופ ןעגנונכיצ .גָאלּפ רעס:

 ,169 יז 64 .עמלַאּפ :סָאלעשזדנַא
899.49-1 

 ןיא עידעגַארט ַא .עידעגַארט עשידיא ַא --

 סָאל .עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיא ןופ ןטקַא ףניפ

 ,יז 74 .עמלַאּפ :סָאלעשודנַא
1551 599:49--2 

 .מ :שידי .טױט ןטימ ליפש ַ .דיר-ןיַאמ
 :עליה} .יז 226 .י"ָא ,ןילטיג :עשרַאװ .ױדנַאל
 ןעגַאלפױא עטײװצ:
883 151 

 יל .טכענ צקידנוװשח ,ידַאק ,יקסווָאדָאלָאמ

 .'ז 96 .ןיקצעלק :ענליװ .רעד
1541 593.49--1 

 ףױא ןריגָאלָאנָאמ וצ ןגָאלָאנָאמ ,ל ,גרעּבנַאמ

 .ןָאסּבוקַאי :עשרַאװ ,ןגנולײװרַאפ ןוא ןטנװָא

 ג 1.0 .יז 72 .גראּבדלַאג
7--899:49 |555} 

 טעטימָאק ריפסױא ןלַארטנעצ חפ טסעפינַאפ

 *צרָאה ,רעטעּברַא עלַא וצ ,ר .ס .ס ,פ םנופ

 ,ס ,ס .פ ןופ רעײמרַאטױר ןוא םירעוּפ ענשַאּפ

 ןוא רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ צלַא וצ .ר

 :עװקסָאמ .טלעװ רעד ןופ רעקלעפ עטקירדרעטנוצ

 .יק 4 .יזקצ 4000 .יז 25 .ךוּב ןוא לוש
1351 4 

 טעטימָאק ריפסױא ןלַארטנעצ ןופ טסעפינַאמ

 ײצר ןטַאר עשיטסילַאיצָאס יד ןופ דנצאּברַאפ ןופ

 .קעס} ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק .ןקילּבוּפ

 .(לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק |!} ןוּפ עיצ

}551{ 

 ;דנַאלסורסײװ ווערײמ ןופ ?יטרַאּפ עשיטסינומָאק
 טעטימָאק לַארטנעצ ןופ ןּבעגעגסױרַא :ענליװ
 .יז 20 .װ .מ .ּפ .ק רעד |!} ןוּפ

}71 82 

 .יא ,ןטפירש עטלמַאזעג ,היג ,לד ןַאסַאּפָאמ
 .טסַאג סָאד .011| .ןירּבָאק ןָאעל ןופ טצעזרעּב
 .לוק :עשרַאװ {!|.ןעגנולַײצרעד ערעדנַא ןוא זױה
 יז 552 .עגיל:רוט
 ן55 48

 ענייא .רעפייפ רעד עקמָאּב .ש ,שטיוװעקצַאמ
 .ליה .ןנַאמָאר םענייפ ַא סימ גנולהאצרע ענייש
 .יז 82 .רעצעוטפירשו ץנַארקנוָאר :ענ
 ן559 599,49--5

 גנולהעצרע עכילרעה ןייא .םותי רעד קיצרעּב --
 ץנַארקנזָאר :עגליװ .ךױא ןַאמָאר ליקיטש ַא טימ
 .'ז 22 .רעצעוטפירשו

01 899.49-5 

 ַא .טלעװ רענעי ףַא ןינעל ,ןַאמרעה .,סַארָאמ
 קורד :עגיר ,טְקַא ןייא ןיא עירעעפ עשילַאקומ
 ײז 11 ,/2410:287

411 599,49--9 

 .ַאש-רעדניק ןופ גנולמַאז ַא .ןרעטשנעגרָאמ*
 ןוא קינּבעזַאל .א רערעל ןופ טריטקאדער ,ןעגנופ
 ןיא לוש גניר רעטַײּברַא רעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא
 ,ױרױשזד וינ ,ןָאטנערט
 ן5421 1 31

 ; שידי .,רבח רעד .רַאטקיװ ,טירעגרַאמ
 ,יז 801 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .יקסװוָאקַאר העוּפ
94-3 51 

 ןיא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ,ס ,ץעֿניסַאירַאמ
 ןופ גַאלרַאפ עכולעמ :קסנימ .דנַאּברַאפ-ןטעװָאס
 .ןיילק) .יק 19 .יזקע 8000 יז 9 .דנַאלסורסַײװ
 .(עטרעױּפ ןרא ןרעטעּברַא רַאפ קעטָאילּביּב
 {5441 203י1

 .ָאמ .טײצ רעזנוא ןופ םילודג .בקעי ,קרַאמ
 ,תונורכז ןוא ןעכירטש-רעטקַארַאכ ,סעיפַארגָאנ
 .'ז 534 .סערּפ םָאירָא :קרָאיײ-וינ

}5581 9)==924( 

 .נָעזָאר שידיא .טנײה ןוא ןטכעג .ס ,קַאשרַאמ
 לוש ;עװקסָאמ .דָארלעסקַא .מ ןעגנונכייצ .םולּב

 יק 80 .יזקע 9000 .40 יז 12 .ךוּב ןוא
1 591:71-53 

999 



 .סנּבעל ,ןַאּבנזײַא רעטשרע רעד .א ,װעשרַאמ
 ..רוטלוק :װעיק .ןָאסנעפעטס גרָאעג ןופ עטכישעג
 .רעלוּפָאּפ) .'ק 80 .יזקצ 4000 .יז 137 .עגיל

 עירעס .,4(24) 'מונ קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ

 .(טרעגניא רַאפ ,א
 ן5471 6

 טניא ןוא עלעניגילָא ַא טימ רּתסֹא תליגמ*

 .עשרַאװ .גנוצעזרעּביא עשידוי עכײרסטלַאה
29 41 

 .ַאטשסױא ןוא גנונכייצ .דרָאּבצרַאװש תליגמ*
 .רַעּב ,שַא .ש ןופ ןעגנונײמ .לַאגַאש קרַאמ ןופ גנוט
 ףַאלָאר ןעמָאר ןוא עגנָאל ןַאשז ,שַאקעל דרַאג

 1549 ,זירַאּפ

 רַאפ ךוּפ-לוש ,גנוצָארּפש עשידוי .א ,ןג+

 ןעטשרע ן'רַאפ עיטַאמָאטסערכ ןוא תיֵּב ףלא

 ,הרוסמ :ןדָאל ,רהָאי-לוש
 ן5501 37

 ןופ גנולמַאזיםינוגינ .סקנּפ רעשילַאקיזומ

 .נורעלקרע ןוא טסקעט טימ ,רצוא-סקלָאפ ןשידַײ
 ,ענליװ ,ןײטשגרעּב .מ ,א ןופ טלמַאזעג .ןעג

 .ָאטסיה דעשידי רענליװ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 .ָאנ םעד ףױא טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע.שיר
 ןטָאג ,ךוב רעטשרע .ל"ז יקס--נַא .ש ןופ ןעמ
 - אא וו :עגליװ .ןַאמלוש ןויצנּב ןופ טריװַארג

6 7 40, 
5511 8 

 ןופ ןּבעגעגסױרַא) רעטַאעט .ר"ד ,א ,ינודקומ

 ןופ דליּב ןטימ טעטימָאק-ײליּבוי ינודקומ .א םעד

 יז 285 :קרָאייוינ ,(רּבחמ

1 "8 

 ַא ןופ המקנ עלעדײא יד .יולה עשֹוהי ,חזמ
 ,ןעממונעג ןעּבעל ןופ ןַאמָאר ַא ,ױרפ ַא וצ ןַאמ

 .היהש השעמ ַא
}5551 992:49--8 

 ַא ,ירַאהַאס רּבדמ ןיא הנותח עטמהירעּב יד --

 טפערט סָאװ ןַאמָאר רענאש רעדנואוו גידריוװקרעמ

 .טלעװ רעד ףױא ןעטלע:
5541 592:89--6 

 לעּב ןעטצעל !םעד ײּב תירּב רעגילַײה רעד ---

 ה"ע עּבָאּב יד סָאװ השעמ ענאש רעדנואוו ַא ,םֵׂש

 ,לעקיגײא רהיא טלהעצרע טָאה
1555 892:49-3 

 .ָאטסיה ַא .בר ןעטלַא חפ קוק רעטײװ רעד --

 טָאה סע סָאװ גנולהעצרע עכילרעדנואװ עשיר
 .ןעפָארטעג טגליװ ןיא
3 1 

 ענײז ןופ ןוא ט"שעּב ןופ רעדנואװ ןעּבז --

 ,םידימלּת

899:49-5 }5571 

 יד יװ ארונ השצמ ַא .רעטכָאט סדרָאל םעד --

 .ַאמ ַא ןופ טריּפוק .טַאהעג הנותח ךילקילג טָאה

 .װיחרַא רענָאדנָאל ןיא טגיל סָאװ טּפירקסונ
5551 3 

 השעמ ַא רעדָא לעמיה ןיא טײהרעגידעּבעל ---

 "רעד טָאה דיסח רעסױרג ַא סָאװ .ףוס ַא ןהָא

 .ךלמ תֹּבַא ןופ לעּביטש עשידיסח ַא ןיא סלהעצ
 ן559} 899:49-8

 יקערש ַא .טסגיד עשיטַאנַאפ יד ַאטירַאגרַאמ ---

 ןיא ,ץניַאמ ןיא ןעכָארטעג טָאה סָאװ השעמ עכיל

 ןוא לודגה ןושמש יּבר ןטייּפ םעד ןופ ןעטיײצ יד

 ,םױר ןיא טסּפַאּפ רעד ןנחלא ןהָאז ןייז
}5601 899:49--8 

 םענעמױל ןַײז טימ עגַארּפ ןופ ל"רהמ רעד --
 סָאװ רַאּכ גנוּבײרשעּב עגיטכיר ערָאלקַא .םלוג
 גָאטײרפ עלַא טרעװ להוש עסױרג רעגַארּפ ןיא

 םויל ריש רומזמ, להָאמ ײװצ טגָאזעג טכַאנ וצ

 רעּבָא ,ןילק ויא רוּפס רעד .םויה דע 'תּבשה

 ןוא סױרג ןעזעל םהיא געמ סע ,ןיש רעדנואוו

 ,ןײטשרַאפ תואלפנו םיסנ ליפ ײז ןעלעו ,ןיילק
5--894:49 5611} 

 .הנּכס ַא ןיא ןתח רעד רעדָא הלּכ עשלַאפ יד --

 רעכילריטַאנרעּביא רעכילרעדנואװ רעגידיארומ ַא

 .ל'רפס םעד ןיא זיא רוּפס
}565( 898:49-3 

 -רעדנואוו עגידריווקרעמ ַא ,טג רעשלַאפ רעד --

 ןעטַײצ יד ןיא ןעפָארטעג טָאה סָאװ השעמ עכיל

 .גָארּפמ ל"רהמ ןופ
131 892:49-3 

 ארונ השעמ ַא .ןיפארג עטריקסַאמרַאפ יד --
 יּבר ןופ ןעטײצ יד ןיא ןעפָארטעג טָאה טָאװ
 עליפ ןענײז תוצע עגײז ךרוד יװ ,ט"שעּב לארשי
 לוּבלּב טולּב ַא ןופ ןערָאװעג טעװעטַארעג ןעדיא

 -ייךרוד םיבתּכ עטלַא ןופ טױיּפוק ."םד תלילע,
8--892,49 1541 

 4 3660 ל



 ןַאמָאר רעײנ ַא .דױמ עטלַא ענזירּפַאק יד --

 .ןעמונעג ןעּבעל רענליוװ ןופ
2963 7 5051 

 ,ןַאמָאר רעשידיסח ַא .עטּבילעג סגינאק םעד --

 .טלהעצרעד טָאה דיסח ַא סָאװ
9243 551 

 רוּפס רעכילרעדנואוו ַא .לידיא רעטױר רעד --

 .לעקינײא רהְיא טלייצרע טָאה ה"צ עּבָאּב יד סָאװ)
892:49-5 171 

 .ידַאל ןופ ןקזה ריומדאה ןמלז רואינש יּבר --

 ה"ּב טָאג סָאװ תואלפנו םיסנ ןוא םירקי םירוּפס

 עג טָאה רע סָאװ ןוא ,ןָאהטעג םהיא טימ טָאה
 .ןעטײל טימ ןָאהט

 ןופ ,ענליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא ךעלכיּב עלַאָ!

 ן52 ןטייז ,"רעצעזפירשו ץנַארקנזָאר,
 ן5651 899.49-8

 טצמדיוועג טפירש-.רהָאֹי ַא .טנַאוװאחרזמ יד

 ץרא רַאפ דײס טסיא רעד ןופ סיײּברַא רעד

 ןעּבעגעגסױרַא :קרָאי.וינ .(רהָאי רעטפניפ) ,לארשי

 'ז 55 .עטימָאק לעיּפַא ןויצ ןוַאט--ןוַאד םינופ

 .טנעס 72 0
08 5591 

 רעטשרע .עטײװ ןוא עטנעָאנ ,ןמחנ ,ליזיימ
 209 .ןיקצעלק :ענליװ .עגַאלפױא עטייװצ .דנַאּב

 ײז
 1 28ט+ט6+9

 ערעדנַא ןוא רעּב רעסײװ רעד .א ,לעזיימ
 .'ז 189 .טײהײרפ :קרָאי וינ .ןעגנולייצרעד
 ןג} 892:49--8

 ןופ ןּבירשעג עטכישעגסנּבעל סנומיימ המלש
 .דלָאג .י ,א שטײד ןופ טצעזרעּביא ,ןַײלַא םיא

 .י .א ןופ גנולדנַאהּפָא ןַא טימ} .לייטס } ,טדימש

 רעסיפָאסָאליפ ןוא רעשיטע רעד -- טדימשדלָאג

 :עליה} .רָאמָאט :ענליװ |ןומיײמ המלש ןופ תוהמ

 יז 225 8810 8
 ן*2} 6 4

 יז 471--231,ׁש| .לײט 1} -- --
5751 1 

 ןעשידוי ַא ןופ תונורכז .ּב ,שטיװעלַאכימ

 ןעגַאלפױא ציינ} .1892--1909 .} .טסילַאיצָאס

 .יז 11156 .טלעװ יד :עשרַאװ
23 5741 

 ןעגַאלּפױא עײנ} ,.1902 -- 1903 .11 -- --
 ײז 68
 ן751 5::2

 =ָאּפ ןופ סרוק-רַאטנעמצלע ,9 ,יקסװעלַאכימ

 רעד ןופ טצעזעגרעּביא .עימָאנָאקע רעשיטיל

 ,לַאטנזָאר ,א :שידיא .עגַאלפױא רעשיסור רעט9

 .פ ןופ גַאלרַאפ רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ

 .ר 1,73 .'זקע 8000 .*1 240 .ר .ס .ס
5751 3 

 :געּפיניװ' ,(רעדילל ןטעוליס ,יכדרמ ,רעלימ
 .'ז 117 :96 .*טרָאװ עשידיא סָאד , ןיא טקורדעג
 ןלד1 61

 רעד ןוכ) ָארעיּפ רעזדנוא .ּב ,נ ,ווָאקנימ
 שידיא :קרָאײװנ .(עידעמָאק רעלענָאיצָאמע

 ,יז 126 ,ןּבצל
 ן5781 1=*:2

 ןיא טײקװיטַאלער ןופ םעטסיס ;טכיל לכימ ---

 לכימ) .יז ט1,26 .ןּבעל שידיא :קרָאי.וינ .עדעָאּפ

 .(ןָאקרַאמ ןילעװע ןופ טנכײצעג טכיל
2559 41 

 ןטעלּפוק ןוא רעדיל עלגקָאל .ןעגניז רימ

 -ץגסױרַא ."קיועּבױּב. ןיא ןעגנוזעג ןרעװ סָאװ
 םולש ןופ עיסימָאק קירעּבױּב רעד ןופ ןּבעג

 .עטרעסערגרַאפ עטייװצ .טוטיטסניא .סקלָאפ םכילע

 'ז 32 :ןקרָאיײװינ} ָא"ָא .עגַאלפױא
}501 898:49--2 

 ןופ ץנעגילעטניא יד .סירָאמ ,קנילרעטעמ
 ַא טימ .טרָאּפָאּפַאר .י :שדױצנַארפ ןופ .ןעמולּב

 ?רוטלוק :עשרַאװ .טרָאּפָאּפַאר .י ןוכ טרָאװרָאפ
 טערטרָאּפ -- טסקעט ןרַאפ) ,יז 82+-3111 .עגיל

 .(קנילרעטעמ ,מ ןופ
}11 58 

 ךעגנױעּב ֹוצ ןחדּב רעד .'ר .ןחדּב עלעכעמ
 םינפוא ענעדישרעכ ףױא הלּכ ַא ןוא ןתח ַא

 רעד ןּבעגעגוצ זיא ךױא .רעדיל עכילהערפ טימ

 טלעטשעגפױנוצ .שודיק רעכילהערפ רעטמהירעּב

 ,ז 86  .גרעּבדלָאג-ןָאסּבוקַאי :עשרַאװ ...ךרוד

 3 יג 0
 {5ג} 899.41

 ( 261 כ



 עלענָאיצַאזינַאגרָא יד .ג .,יקסנַאשטינלעמ

 .רָאפ .ןענײרַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טעּברַא

 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפלַא ץ|| ןפַא גָארט

 *וצ ןופ עיצולָאזער רעד טימ ןענײרַאּפָארּפ יד

 .לַא || ןופ ןסולשַאּב ןוא ןגַארפ ,רָאפנעמַאז

 .ָאיסעּפָארּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפ
 "רַאפ :קסנימ .דנַאלסורסײװ ןיא ןענײרַאפ עלענ

 ןיא ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ טַארלַארטנעצ ןופ גַאל

 .'ק 30 .יזקע 2000 .יז 63 ,דנַאלסורסײװ
31 {553} 

 עסיד יד ןעמעננײרַא םעד ןגעװ לַאירָאמעמ
 *.ג .ע .ּפ ןעכילטלעװלַא םעד ןיא רעלעטשטפירש

 .ּפ ןעכילטלעװלַא םצד טגײלעגרָאפ .דנַאּברַאפ

 .1927 ינוי 19--21 לסירּב ןיא סערגנָאק-.נ .ע

 /06182616 11401240יװ 1 2216תת1- 'גסױרַא

 ,ן8עע} 2096054008 יז רעט846
 ןשױױצנַארפ ןוא שטײד ,שידײװ ,'ז 16-1-16--6
9509 41 5 

 .ָאמַארּבַא .ש} םירָאפס-רעכױמ עלעדנעמ
 .רוטלוק :װעיק .לרעגניפשניװ סָאד .(שטיװ
 יה 1,135 .יזקע 4000 .יז 214 .עגיל
-892:49 51 

 רַאפ טסַאּפעגוצ ,עסעיפ ַא} .וװװיזירפ רעד --

 "בוא (ןיאַאמש .כ רעסישזער ןוכ ,ןזַײרקמַארד

 .רַאכ .שטיװעקַאזָאק .ה ןופ עיצקַאדער רעד רעט
 ,יק 20 .'וקע 4000 .יז 69 .טליקזעג ;װָאק
2--599.49 5561 

 :עשרַאװ .טױט ןײז ךָאנ טײצרָאי ןטנעצ םוצ --

 440 יז {4} .עיצַאזינַאגרָא לוש עשידיי
09 71} 

 ןט:10 םוצ} "עכָאּפע ןייז ןוא עלעדנעמ;
 .יכולעמ .לוש רעד רַאפ סקעלּפמָאק ,(טײצרָאי

 .מָאקלָאפ םַאּב םָאקדָאטצמ רעכעלטפַאשנסיװ רעש

 עשידיא עלַארטנעצ -- .ר .ר .ס .ֹוא ןופ דליּב

 ,יזקע 1000 .יז 15 .עגיל-רוטלוק :ווװעיק .ָארויּג
9 5551} 

 רעשיריא רעד ןופ עטכישעג יד .י ,סעקנעמ*

 .עגיר ,סעלּבָארּכ

}5591 208:1 

 ןשידיי ַא ןופ ןציטָאנ:המחלמ .בקעי ,לעטסעמ
 ?-ַאװ .עגַאלפױא עטייװצ ,ליט רעטשרע ,ריציצָא

 אז 870 .ַאוָאשזּב :עש

 ן9ֿפ} 2

 ךוּבנרַּפל רעשידיײ-שינַאּפש .ר"ד .8 ,ןַאמירעמ

 .ַאמַארג עלַא .ךוּברעטרעװ ןשינַאּפש-שידײײ ַא טימ

 .סידיי זיא ךַארּפשסױא יד ןוא םיללּכ עשיט

 .יז 11,190 .ןילטיג :עשרַאװ
1511 4 

 .קַארּפ ןוא עירָאצט יִצ .ר"ד .א .י ,ןָאסירעמ

 :סױרַא .ןטפירש ענעּבילקעג .םזיכרַאנַא ןופ קיט

 רערעפ ןוא *"טכַאסלצזעג עײנ, ןופ ןּבעגעג

 ,ז 372 :קרָאיײויג .גניר רעטיײּברַא ןופ "רעטנפס
 593 335י8

 2רעדנואו ענהעש ַא רהעז םיהא 'גמ השעמ

 ,..סײל עסױרג רעדירּב ײרד ןופ עטכישעג עכיל

 ַײז 118---'טג .ּודָאל--קנומ :װָאקרטעיּפ
}593( 8992:49-51 

 רַאפ ךוּבטנַאה ,רוטלוקזיפ .ע ,יקסנישטשעמ

 ןיא ןעגנונעכײצ ןוא סעיצַארטסוליא טימָ} :טנגוי

 4000 .*4 120 .ְךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ |טסקעט

 .'ר 1 .יוקע

5941 87 

 וניּבר לודגה רשנה שוריּב םע דעומ רדס תוינשמ

 הנשמה שוריּפ כ"ג ונפסוהו ,ארונטרּבמ הידבוע

 קורד :אשרַאװ ...שטײד ירבע זנּכשא ןושלּב
 יז 478--'טלר .ילָא ,8)0101
 ןפינ 290

 עניימ ,1// .קרעװ ענעּבילקעג .השמ ,רידַאנ

 ןגפו .טולּב עקױָאד סָאד ןסָאגרַאפ ןּבָאה טניה

 ,ןיקצעלק :ענליװ .רעטַאעט ןוא רעּבײרש ,רעכיּב

09 
8909 1 

 .לוק :װציק .ןקסערָאמוה .ריד וצ רימ ןופ --

 יר 1,30 .יזקצ 3000 ,יז 126 .עגיל-רוט
}5971 899.49-7 

 .9--סשידיא .לזניא ןטױט ןפַא .מ ,יקסורָאװָאנ
 4000 .יז 80 .עגיל-רוסלוק :װציק .גרעּבניניפ
 קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא .לוש) .יִק 38 .'זקע
 .(29 ימונ

5951 891 71-53 

 ,םַאי ןופ טנורג ןפַא .א .יַאּבירּפ -- ווָאקיװָאנ

 ,יל.רוטלוק :װעיק .ר .ל--סצריקרַאפ שיסור ןופ

 יָאיּפ ןוא .לוש) .יק 35 .יזקע 2000 .יז 79 .עג

 .(20 'םונ קעטָאילּביּב.ןרענ
 יו ּו 891:71-3

.369(2 



 קיטשסקלָאפ .טַאדלָאס על'הּכלמ ,קחצי ,קישזָאנ

 יז 74 .דרָאקער :עשרַאװ .ןטקַא 4 ןיא
 ןֿסס} 899:49--

 *עג.עכילקערש ןייא .וילסּכ ו"ט ןופ טכַאנ יד
 טָאטש עסױרג רעד ןיא רַאװ סע סָאװ עטכיש

 םעד ןיא אירוס דנַאל רעד ןיא זיא סָאװ ןוליַא

 ןירָאװיג דסיתנ זיא םעד ךרוד סָאװ ,א'לקת רָאי

 .ילקיג סױרַא סע ןיּבָאה רימ .שדקה רעד טרָאז

 סָאװ םימיה ירבד ןיטלַא ןיגיטרָאד ןייא ןופ ןיּב

 - =ג ןיטכישיג עכלעזַא ליפ ךָאנ םיא ןיא ןיראוו

 סע טײװ יװ ןעהעז אוצ ןופ רעד זיא סע .ןיּבירש

 ןעגנונעדרָא איד ןיטײצ ערעזנוא ןיא ךיז ןיּבָאה

 טײװ איו ךיוא אוזַא נוא .טרעסעּביג זנוא אייּב

 .טרָעסערג רַאפ האופרה תמכח איד ךיז טָאה סע

 יז 52 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר :אנליוו

894.49-1 }601{ 

 .רַא ןופ ךוּבלמַאז .ןסַאמ יד וצ רעטנעענ

 ײקסנַאשטינלעמ ,יקסמָאט .ב .כ יד ןופ ןעלקיט

 :ָאיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו ,ערעדנַא ןוא גרוּבזניג

 יס .ס .פ ןיא ןעגײרַאּפָארּפ יד ןופ גנואיוּב רעלענ

 "רַאפ :קסנימ .רעה .מ שיסור ןופ טצעזרעּביא .ר

 ןיא ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןופ גַאל

 .'ק 85 .יוקצ 2800 ,יז 128 .דנַאלסורסַײוװ

 ןפס5} 21

 טסקעט ,ךוּבלמַאז רעשילַאקױומ ,רעדיל עיינ

 =זָאּפמָאק יד ןופ קיומ .טסקַאּב .י ןופ טלמַאזעג

 .א ,רענלימ .מ ,קירּפעװ ,א ,ןיסענג .מ ןרָאט

 רעד רעטנוא ,ערעדנַא ןוא רעכײרטש ל ,ןַײרק

 רעלַארטנעצ :צװקסָאמ ,ןיסענג .מ ןופ ע צקַאדער

 -{-(טסקעט) 24 .ר .ס .ס ,פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעּפ

 .וקע 4000 .49 יז (ןטָאנ 6
78 (1605 

 דנוא שיערּבעה ןיא ס'דרָאקער ַאנעריס פײנ

 .'/ 8 :ָא"ָא .שידול
6041 

 .ןּבעל ןַיז ןוא םַאי רעד ,ּפָארּפ .א ,װעיַאשטעינ

 3000 יז 143 .ּפָאקּבַארָאס :װציק .ןונ :שידיא

 ,יוקע
 601 ג

 .טפַאשטריװ יד .ןרעפיצ ןיא ַאניטסעלַאּפ ,רינ

 גנולקיװטנַא עכעל

 :עשרַאװ ,ןלעּבַאט

 51 .ןרָאי עטצעל יד רַאפ

 1200 .'ז 88 ,רוטלוק עיינ

 ,יזקצ

 661 7 ,סי

 .ַאר .י--שידיא ,סעקיװעשלָאּב ,א ,וװָארעיװענ
 ,'זקע 3000 .יז 16 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .ןיּב
 .יק 0
 פיו 891:71-3

 .א ,ג ,וָאנַאװיא ןוא .ּפ .א ,װעיַאשטענ
 .ָאעג ףַא ןטעּברַא עקידנעטשּבלעז רַאפ טפעה ַא
 .יּבנרעל .סרוק ריפנײרַא ,לַײט רעטשרע ;עיפַארג
 .לוש.טעּברַא רעד רַאפ ןעלטימ-ןרעל ןוא רעכ
 -ַפ סיגָאגַאדעּפ-ךעלטּפַאשנסיװ רעד ךרוד טּבױלרעד
 :עװקסָאמ .טַאר ןטנרעלעג ןשיכולעמ ןופ עיצקעס
 ק 50 .'זקע 6000 ,40 יז 49 .ךוּב ןוא לוש
11 1 

 ,רעדנעל עשיאעּפָארײא טינ .לייט רעטייװצ -- --
 ייק 50 .יחקע 6000 .40 ז 2
11 {9} 

 ,:--שידיא .רעדנעל עשיאעּפָארײא .11/ -- --
 .יק 50 .יזקצ 6000 .40 יז 40 ,יקצענעמַאק
01 5101} 

 עשיטסילַאיצָאס יד ןופ דנַאּברַאפ .ןש -- --

 48 .יקצענעמַאק .י שידיא ,ןקילּבוּפער ןטצװָאס
 ,יק 50 .יוקצ 6000 .49 יז

11 1 

 יא  .ףָאלש ןוא םעלָאכ ,ּפָארּפ .א ,וָאלימענ
 3000 .יז 87 .עגיל-רוטלוק :װעיק .ןאי--י ,י :שיד
 יָאילּביּב עכעלטפַאשגסיװ-רעלוּפָאּפ) .'ק 80 .יזקע
 ,(19 'מונ קעט

}6121 - 1 

 דרע רעד רעּביא ,טעּברַא רעד ןופ ןעלקַאכַאס
 רעקידנטעּברַא רעשידיא רעד ןופ גנונעדרָאנײא
 -עװָאס רעשידנעלסורטַײװ רעד ןיא גנורעקלעפַאּב
 =ַארגָאנעטס} .קילּבוּפער ףעשיטסילַאיצָאס רעשיט

 םואידערּפ ןופ גנוציז רעד ןופ טכירַאּב רעשיפ
 רּבַאקעד ןט.2 ןופ .ר .ס .ס .װ ןופ .ק .א .צ ןופ

 =ן-יז 600 .ר .ס .ס .ח .ק .א .צ :קסנימ .6
 .יזקע 4000 .צטרַאק 1

1 98 

 רעד ןופ תודוסי .ר"ד .ם ,קישטײװָאלָאס
 .עגנעמַאזוצ .עטכישעג.רוטלוק רעשידוי רעטסטלצ

 ןוא טעּברַאַאּב ,.,ךרוד טריטקַאדער ןוא טלעטש

 ינעויא לאומש ר"ד ךרוד שידײ ףױא טצעזרעּביא

9 2 



 .ןיקצעלק :ענליװ ,עגַאלפױא עטײװצ ,טדַאטש

 1 297 {1927 :עליהו ,6
(994 ==)9 6141 

 .רעטקַאנײא  ,ליּפש-םירוּפ ,ד ,ווָאנָאמָאלָאס
 .ז 32 .ןרָאה רענעדלָאג :עשרַאװ
 ן151 599.49-2

 ירַאמ רעײז ןופ עטכישעג יד ,יטעזנַאװגָאקַאס

 .ןײטשּפצ ךלמ ןופ גנוטײלנײא ןַא טימ .םוטרעריט

 *עגסױרַא יטעגנַאװ ןוא ָאקַאס ןופ קנַײדנָא םוצ

 יָאקְק סרעקרָאװ עיצקעס רעשידיא רעד ןופ ןּבעג
 ײז 72 :קרָאי וינ .ײטרַאּפ (עשיטסינומ
35 5161 

 טימ סעלַא ,עמש תאירקו ןוזמה תכרב רדס

 רעד ןופ הכרּב עשרעּבײװ יד ךיוא ...שטייט ירבע
 יז 64--'ּבל ,י"ָא ,ץ"מ-רּתלַא :עשרַאװ .,.אירפ

0. 
296 6171} 

 עמש תאירק רקוּבּב םדא תגהנהו הכרּבה רדס

 ןעורפ רַאפ .ךיוא ןוא רעדניק רַאפ .ןוזמה תכרּבו

 רהעז ןוא םילשמ ךױא םיניד עכילצטינ רהעז טימ

 ףױא טצעזרעּביא סעלַא .ןעגנורהעלקרע עגיטכיװ

 ךיױא .ןַײטשרַאפ סע לָאז רעדעיַא ידּכ שטייט ירבע

 יאצומל ןוא תּבסל תורימז ןעּבעגעגוצ רימ ןעּבָאה

 מוג ןוא קורד ענײר תויתוא ענײש טימ תּבש

 1 04 .רעועל ףסוי :װָאנרַאט ,ריּפַאּפ
296 613} 

 ףױא שטײט ירבע טימ חסּכ לש הדגה רדס

 בוא שורַיּפ םינישטײט ַא דנֹוא .ןָאגרַאשז םינייר

 ענהעש רעײז ךױא .ל"ז דיגמ רענּבוד ןופ םילשמ

 .יז 11,17--ט .י"ָא ,ןַאמרענײר ;אשרַאװ .םירויצ
26 5191 

 עסױרג ףױא םיניד טימ חסּפ לש הדגה רדס

 ןעּבָאה ךױא ,,.שטײט ףױא םירוּפיס טימ תויתוא

 *רעה :ןילּבול ...:תולעמ ןהעצ ןעװעג ףיסֹומ רימ

 .'ז 11:54--ז*י .רעגרעּבזיײרטש-ןרָאהנעש
 ן920} 206

 ןעצַײרד ןעװעג ףיסומ ףימ ןעּבָאה ךױא .,, --

 עז 45 ..:תולעמ
 ן6511

 .לוש סקלָאפ שאוהי רעד ןופ ךוּב רינעװַאוס

 גקרָאי יג
21 6521} 

 ןופ םואײליּבוי ןעגירהעי:ע2 םוצ רינעוװַאוס5

 .עיפלעדַאליפ ,201 לַאקָאל ןָאינוי רעקעּב רעד
 ןיכ 35) : 231

 .גרעב .ד--שידיא .ץװרַא .ע ,רעטסעװַאוס

 -'ק 18 .'וקפ 4000 .יז 39 .עגילרוטלוק :וועיק

 ,(22 'מונ קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא .לוש)
11 : 

 *עדעי ףרַאד סָאװ .טכילפ=:רעטילימ .מ ,ץירוס
 ןוא טסניד-רעטילימ ,רָאּבָאּפ ןעגעװ ןעסיװ רער

 ,רג 30 .יז 0 ראד :אשרַאװ ?ןעגנוּביא
 655{ 9י2

 ןדי ןצעזַאּב וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ טוטַאטס

 ?רָאטליװ, .ג .א טנגעג רענליװ ןיא דרע ףױא
 ז 11 .ייָא ,52ע21840102 קורד :ענליװ
9160 

323)06( 1 

 .ערק דנַאּברַאפ יד ןופ תועידי עשיטסיטַאטס

 +רַאװ .10927 ילוי ןט:1 ןפיױא ןוויסַארעּפָאָאק טיד
 צװיטַארעּפָאָאק עשידי יד ןופ דנַאּברַאפ :עש
 .40 יז 27 .ןטּפַאשלצזעג
24 | 71 

 ןופ ןגָארפ עשיאײטרַאּפ ךעלרעניא ,ןילַאטס
 154 .ְךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .(3) .ּפ .ק ,לא
 ,יק 70 .יזקצ 2000 .יז

1555{ 329 

 רעד ןיא גױנּפָא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעד --
 ,טרָאװ-סולש ןוא גָארטרָאפ .(.ב) .5 .ק .לא
 ,לא רעד ןופ ץנערעכנָאק 240 רעד ףַא ןטלַאהעג
 יז עו .ךוּב ןוא לוש ;עװקסָאמ .{.ּב) .ּפ ,ק
 .יִק 65 .יזקע 0
 ןיפ} 99

 .ןיװעל .י שידיא .סעקיװעשלָאּב ,ד ,ווָאנָאטס
 ,פ ןופ גַאלרַאפירעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ

 י'ק 25 .יזקצ 3000 .יז 47 .ר .ס .ס
891.71-8 }61 

 .לזדניא רצוא .סיאֹול טרעּבָאר ,,ןָאסנעװװיטס
 :קרָאי וינ .ץֹּכ ףעלַא :שילגנע ןופ טצעזרעּביא

 .יז 316--248 ,יקסלָאדָאטס ןוא רַאהָאּרג
22-3 }11 

 .רַאנ ַא ןופ ױדיװ .טסוגװַא ,גרעּבדנירטס

 צשירַארעטיל יד וצ עימערּפ .גרָנּבלז השמ שידיי

 + 564 ל



 *ןענַאמָאר) .'ז 840 .ןיקצעלק :שנליוו ,רעטעלּב

 7 .(קעטָאילּביצ = |
 ן6591 5397 --8)

 :קרָאי וינ ,םלוג סקיװײל ,ה .ר"ד .ׂש ,ןָאמייס
 ןוא עליה ףױא גנונעכײצ| .ז 81 .ןּבעל שידיא

 ןםלוג רעד ןוא ל"רהמ ;ןַאמרעש .ה םיפעי ןופ רעש.
9 6331 

 עשירענָאיּפ .ּבולק רעשירענָאיּפ .וװָארַאילָאמס

 גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ .:עװקסָאמ .ןסעומש
 .'ק 10 .יזקע 4000 .יז 16 .ר .ס ,ס .פ ןופ

654 529 

 ןוא .ג ,עװָאגַאשטישט ,ג .נ ,ווָאנרימס

 יד ןעמ ףרַאד סָאװ ּבילוצ .ָא ,עװָאגַאשטישט

 לוש ;עװקסָאמ ,ןיּבַאר .י--שידיא ,ײמרַא עטיױר
 יק 39 .ידקע 4000 .49 יז 12 .ךוּב ןוא
8 6551 

 .ַאידיל ,ַאנילופייס
 ,טרָאּפָאּפַאר .י :שיסור

 .יז 607 0
1713 

 ןופ .ףרָאד ןופ םינּפ סָאד

 .עגיל:רוטלוק :עשרַאװ

1661 

 ןיא ןַאמָאר .דיי רעקיּבײא רעד .ןעשזייא ,ןיס -

 .רעסעּברַאפ עט7 .רעדליּב 10 טימ ,לַײט סקעז

 .'ז 414 .ןילטיג :אשרַאװ .עגַאלּפױא עט -

651 6443 

 .ןַאמָאר .סניגיה ימישזד ,ןָאטּפײא ,רעלקניס
 .ּברַאּפדלָאג .ש :עשרַאװ .,ןַאמלעגָאפ קרַאמ :שידִַיי

 .ז 2
3 -52 6551 

 קרַאמ |!| ;שידיי .ןַאמָאר .תמא ןופ רעכוז רעד --

 יז 280 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .ןַאמלעגָאפ
5591 89--8 

 תס ץסט 8684 .ףסוי ,יקסמינָאלס
 =נעטשלופ ַא טימ עדָאטעמ עשילגנע 6ת9ופמִל

 וצ עדָאסעמ עטסעּב יד ןופ ךוּב-רעטרעװ ןעגיד

 ַא ןהָא ךַארּפש עשילגנע יד ךילטנורג ןעגרעלרע

 יז 132 .יקסוװָאמילג :אשראוו .רערעל
1640 4 

 .ּפָארַא רדסּכ ךיז טלקייק דנַאלגנע ,וװ ,י ,טימס

 .עקשנָאשזק :שזדָאל .שטיװעקמַאלש .ּב ;שידיי

 .ז 60
411 : 8 

 .קרעוו עטלמַאזעג +ז ,שטיװָאלַאגעס

 1098 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ ,ןטכענ ןופ רעדיל ,עץ11

 יז ןט,233 ןו9כ7 )
 151 8992י49-1

 עשיטסיכרַאנַא סָאד .41 .קדעוו עלַא --
 :ןרָאי סקילעז עיגָאלירס רעד ןופ דנַאּב 1| ,לדײמ

 ,'ז 340 .(טגַאלפױא עטייווצ)
599:449-8 - 6431 

 .'ז 269 .ערעדנַא ןוא ַאשָאטנַא .411/ -- --
 ן441 ;99.49--3

 סוו .תולרֹוּגה רפס .ונּבר .,לײז ןואג הידעפ

 לרוג ליװ סָאװ רעד נוא ...ןעװיג רּבחמ טָאה

 רעד ןיא טײטש סע איװ ןהעז רעירפ לָאז ןיפרַאװ

 ןוט וזַא לָאז נוא .םיללּכ יד ןיא נוא המדקה

 ה"יא יאדװּב לרוג ןײז סעװ טײטש טרָאד איװ

 ןעװג ףיסומ רימ ןיּבָאה םג :תמא ןמיק סױרַא
 ןנופעג ןיּבָאה רימ סָאװ ןיכַאז עכילרדנואוו ליפ

 :ןילּבול .םיּברה תוּכול ידֹּכ .םירפס וטלַא ןיא

 |1927 !} 1922 .רעגרעּבנזיײרטש-ן!|ןרָאהעשרעה

 : .160 יז 52--יזט
206 41 

 .הימחנ :קרָאי.װינ .ידמשא גינעק .ה ,רעלקעס

: 26 0 
6461 898:49--2 

 :װעיק .לַײט רעטשרע .זנוא םורַא .א ,קַאוויּפס

 10.000 יז 303 ן1926 :עליה} .עגיל.רוטלוק

 :'ר 1,0 ,'זקצ

27 71 

 עטרעסעּבעגסױא ע3+:2 .לײט רעטיײװצ --- --

 .'ר 1,50 .'זקע 10.000 .,יז 2233 .עגַאלפיוא
 ן6451 57

 .הקע 8002 יז 815 .לײט רעטירד -- --

 הר 2
 יה 57

 ןרַאפ עיטַאמָאטסערכ עשירַארעטיל .שידײ ---

 עטפניפ) ...טלעטשעגנעמַאזוצ .רָאינרעל ןטירד

 יז 1,142 .עגיל.רוטלוק :עשרַאװ .,(עגַאלפױא

 .יזקע 0
}6501 4 

 ןוא קיטצנָאפ ,עיצַאנָאטניא ,ךַארּפש צשידײ --

 רעט-| ,עיגָאלָאפרָאמ ןופ ןטנעמעלע ,עיפַארגָאנטע

4 365 2 



 זקל 4000 .יז 94 .עגיל.רוטלוק :חצ ָפ ,לײס

 .יֵק 3
 ן651| י

 "ניס ןוא עיגָאלָאפרָאמ .לײט רעטײװצ -- --

 י'ק 70 .יזקצ 2000 .יז 105 .סיסקַאט
 5551 י

 ןטשרע ןרַאפ ךוּבפליה .טסעּברַא ןוא ליּפש --

 ,עגַאלּפוא עטרעדנעעג עט:2 .טפעה | ,רָאינרעל

 םַאּב טעטַימָאק ןכעלטפַאשנסיװ ןופ טרידנעמָאקער

 ינונעכײצ ,ר .ר .ס .וא ןופ .צרעד .צָאס-טּכױה

 101 .עגיל-רוטלוק :װציק .ןַאמטלַא .1 ןפ ןעג

 ,ק 43 ,יזקע 23,000 .יז
37 6531 

 .'ק 43 .יוקע 10.000 .יז 118 .טפעה {} -- --
37 41} 

 יה .ַאװָאדרָאק ןופ ףילַאק רעד .לֹואש ,ריּכס
 .עדלָאג. רעשידיא רעד ןופ ןַאמָאר רעשירָאטס
 .ןערומ יד רעטנוא ןעינַאּפש ןיא *עכָאּפע רעג
 .ז 2236 ,5801 58ק8ו/ס :אסש צסװ{
 ן655) 599:49--5

 .רַאװ .ןַאמָאר .סעקילַאק .יכדרמ ,רַאטקעּפס

 .'ז 146 .י"ָא ,רפסיחא :עשס

 {5561 892י49--8

 :עשרַאװ .ןַאמָאר .טײקנײש ןופ הללק יד --

 ,ז 495 .,רפסיחא
}657{ 892:49--8 

 סָאד איו ױזַא .םדא תמכח םגו םדא יה רפפ

 עצנַאג סָאד ךױא סע זיא ױזַא טסײה רפס עגדָאד

 ףסוי םהרבא :עשרַאװ ...שטנעמ םעד ןופ ןיּבעל

 יז 84--196 .יזָא ,ןַאמײלק
551 296 

 ל"צז ןר"הומ רומ'דאמ תֹוצֵע יטוקל רפס

 לכל חרכומו ץוחנה ס'ע רואּב םע ...בלסרצמ

 רואיּבהמ רּבסהה ...בוטה השעמלל אדבועל םדא

 ..ירפסּבש .,םישורדהמ אצוױר צעבונ הזה ס'ע

 76 -- חל .בלסרּב :אשרַאװ .,"לז תנ"רהומ

 ןָאגרַאשז ןושלּב הזה תוצע יטיקל.., ;המדקה) .'ז

 םיטושּפ םישנא םג וניבהלו וּב דומלל ולכיש ידכּב

 .(...התנבהמו הרוּתה ידומילמ םיקוחרה
}51 206 

 טרעװ רפס םפד ןיא .םילֹודגה תורואמ רפס

 תוישעמ ענהעש עכילרעדנואװ רהעז טלהעצרעד

 ףימ ;םיקידצ עגילײה עטמהירעּב טלעװ ןהעצ ןופ

 ךןופ ןָאגרַאשז ףױא טסצעזעג רעּביא סָאד ןעּבָאה

 ףיא םילידגה תורואמ רפס ןעטמהירעּב טלעװ םעד

 סָאד ןהעז לָאז שנעמ רעדעי ידּכ שדוקה ןושל

 יד ןּופ םיתפומ עכילרעדנואװ יד ןוא טייקסיורג

 .דלָאגנילַײצ :עשרַאװ .עי"כז .םיקידצ עגילײה

2 0 

44 69 

 רפס ןעזיד ןיא .םייחה רוא תואלפנ רכס
 סָאװ סעטכישעג עטנַאסערעטניא 2 טליײצרע דריוו

 קידצ ןוא ןואגןעטסיװעּב םעד טימ טריסַאּפ טָאה

 ,שם"הה 'וא רפס ןופ רּבחמ רטע ןּב םייח 'ר

 .'ז 16--ח .ייָא ,ָאריּפַאש :זדָאל
}5611 899:49--1 

 .םידימלּת עניײז ןוא בוס םש לעּב תואלפנ רפס

 ...סעטכישעג עײנ עכילרעדניװ טלהעצרע טרעוװו ָאד

 .יז ןב2} {1927 !} .ח"ּכרּת ,דניקסעּביל :בוקרטעיּפ
 זי 899,49--1

 טרעװ רפס ןעזיד דניא .תולודג תואלפנ רֿפס
 .ײה םעד ןופ ןיכַאז עכילרעדניוו רעיײז טלייצרע

 סיכלעװ ןױיר ןופ ל*"צז לארשי 'ר קידצ ןיגיל

 .םירפס עגילײה ןופ ןעמוניג סױרַא ןיּבָאה רימ

 .עיידּכ .ןָאגרַאשז ףױא טקורדיג ןּבָאה רימ דניא

 ןעזיד ןופ טײקסױרג סָאד ןעסיװ לָאז שטנעמ רעד

 ,דלָאגנילײצ ;אשרַאװ .א"עד קידצ ןיגילײה

 2 יז 92--ז'ט |ן1927 !| א"ערּת
 ןאֿמ} 599.49-1

 ןעּבירשעג טרעװ ָאד .םילודגה ?ואלפנ רפס

 ...םיקידצ ןעדוי צטוג עסױרג לָעיּפ ןופ..,

 .יז 23 ן1927 !} .ד"ּפרּת ,דניקסעּביל :בוקרטעיּפ
599.49-1 41} 

 .ירשעּב ןענעז ָאד .םישודקה תואלפנ רפס
 ןעסױרג םעד ןופ תוישעמ עכילרעדנואוו עלַא ןעּב

 ךועמש יּבר אנּת ןעכילטאג ןוא ןעגילייה ןעטמהירעּב

 ןופ ןעמונעגסױרַא .אתורּבח ןַײֿז טימ יאחוי ןּב

 רהעז עלא םישרדמ לציפ ןופ ןוא שודקה רהוז

 ןעפָאלרעּפ ךיז ןעּבָאה סָאװ תוישעמ עכילרעדנואוו

 .א"ערת ,רעטסַאנק :אשראװ .ןעטײצ ענעי ןיא

 .'ז 73 11927--קורדרעּביא }
51 899.49--1 

 דניא ,ױל תשודק תואלפנ ןרפס !| פס

6 



 עכילרעדניװ רעײז טלשארע טרעװ רפס ןעזיו
 ל"צז קחצי ױל 'ר קלפצ ןיגילײה םעד ןופ ןיכַאו

 "לעװ ."ול תשודק, רפס רּבחמ בושטידרַאּב ןופ

 עגילײה ןופ {ץעמוניג סױרַא ןיּבָאה רימ סיכ

 .ןָאגרַאשז ףִא טקורדיג ןעּבָאה רימ דניא .םירפס
 טײקסױרג סָאד ןעסיװ לָאז שטנעמ רעדעי ידּכ

 . "ײצ ;אשרַאװ :א"עד קידצ |!} ןי גיליײה ןעזיד ןופ

 יז 28--די|1927 !} א"ערּת ,דלָאגניל
1--899-49 }1 

 ףױא טצעזעגרעּביא ...חואופרו תולוגס רפס

 סָאװ ךאלמה לאפר רפס ןעגילײה ןופ ןָאגרַאשז

 רּבחמ טָאה זדָאל ןופ א"טילש יּבר רעלרַאט רעד

 יז 33--טי .י*ָא ,שטיװָאמָאלש :זדָאל ...ןעװעג
598 6571 

 ליפ טלהעצרע טרעװ ָאד .םישודק ירוּפס רפס

 ףױא םיקידצ עטסערג יד ןופ ןעגנולהעצרע פײנ

 רעצעראק ל'סחנּפ 'ר יּבר ...:ןוכ טלעװ רעד

 ןוכ ןוא םיתמה תיחּת ןענַאטשעג ףױא זיא ליז

 ה"ּפרּת ,דניקסעּביל :בוקרטעיּפ ...עגילײה ךָאנ

 יז 43119270
4--899:49 1551 

 ענעש ליפ ןעּבירשעּפ טרעװ סָאד .יגש קלח --

 םידיסח ןוא םיקידצ עטסערג יד ןופ ןעגנולעצרע

 יר שודקה בוה ,ע"יז ןילּבולמ קידצה ברה ןופ

 ש"רה ק"הגה ברה ,ל"צז רעקסּבעטיװו עלעדנעמ

 קידצה ּברה ,ל"'צז רענױור רעד ,ל"ז רעקנימַאק

 .טרָאשט רעד ,ל"צז רעליבָאנרעשט עלעטָאמ 'ר

 רענַאלשימירּפ ל'ריאמ 'ר ,ל"צז יּבו רעװָאק

 .גַא ךָאנ ןוא ל"צז רעליּבָאנרעשט ןרהא 'ר ,ל"צז

 .ןײטשײּב זנוא לָאז תוכז רעײז םיקידצ ערעד

 יז 1ש,45 .דניקסעּביל :בוקרטעיּפ
}509{ 0091 

 גנערטש ץורדכָאנק ..םימכח תוחיש רפס

 ן1927 !ןוּפ"רּת ,ָאריּכַאש ;אשרַאװ ,4ןיטָאּברעפ

 .יז 89--יכ
}6701 899.49-1 

 טלײצרע טרעװ .ָאד .םיקידצ תראפּת רפס

 יד ןופ סעטכישעג עכילרעדנואװ ענהעש  רהעז

 :בוקרטעיּפ ,..טלעװ רעד ףױא םיקידצ עטסערג

 יז 52 |1927 !} .ה"ּפרּת .דניקסעּביל
 ן6711 892:49-1

 ןוא ..ןּבעגעגוצ רימ ןיּבָאה ךױא ,.,ינש קלח --

 זנוא לָאז תוכז רעײז םיקידצ ערעדנַא ךָאנ ןופ

 יז 44--31 .דניקסעּביל :בוקרטעיּפ .ןייטשייּב
892:49-51 5741 

 .יא .רעטיר רעצרַאװש רעד .רעטלַאװ ,טָאקס
 .רַאװ |עגַאלּפױא עיינ)} .ָאריּפש .ל ךרוד טצעזרעּב
 .(קעטָאילּביּב עסױרג) .'ז 264 .עלַא-רַאּפ.רעכיּב ;עש
3 6751} 

 .-קּבא .ןַש טפעה ...ןופ ךעלהשעמ .ּפָאזע
 יקסמָאטסַאּב .ש ןופ טלײצרעד

 .'ז 16 ,לושסקלָאפ עשידיי
8--88 

 צינ :ענליװ

: (4} 

 ןעגילָאמַא םעד ןיא ןעידוטש .הדוהי ,טעולע
 :ךוּב עטשרע סָאד .ןעּבעל ןעשידיא ןעכילרעניא

 ע1,78 :לַאצרטנָאמ .קירוצ רהָאי טרעַדּנוה טימ
 דמחנ רפס ןופ טריצודָארּפער זיא רעש רעד .1
 .ק"פל ,ג"קּת ץינסעי ןיא טקורדעג םיענו
(924=-)9 51} 

 טפעהלמַאז עטײװצ .דניק עטסדנעלע סָאד
 .ןָאסרואינש .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 :ַארטנעצ יד ןופ דנַאּברַאַּפ ןכרוד ןעּבעגעגסױרַא
 ינָעצ ,} ןעלוּפ ןיא גנוגּרָאזרעּפ.םימותי רַאפ סעל
 .'ג } יז 43 :עסרַאװ .{"סָאט
 {י7} | 36

 רעד ןופ גנואײטשטִנַא יד ,ךירדירפ ,סלעגנע
 רעד ןופ ןוא םוטָנִגיֵא טַאװירּפ ןופ ,עילימַאפ

 .לוק :װעיק .שטיװָעְקַאזָאק .ה--שידיײ .עכולעמ

 .קרַאמ) .יק 90 .יזקע 4000 .יז 141 .עגיל-רוט

 .(} יםונ קעטָאילּביּב עשיטסיס
71 3 

 רַאפ ךוּבנרעל .קיטסַאנמיג ,מ ,ןרעטשלעגנע
 ןיא רעדליּב 03 טימ ,גנואיצרע רעשױדיפ רעד

 .םרא עײנ) ...ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ .טסקעס

 ,יז 80 .י"ָא ,קרעּבערש :אשרַאװ |עגַאל
217 {578} 

 יידיא ןופ ךוגטנַאה .ןטעָאֿפ עשידיא .י ,ןיסנע

 .עגנעמַאזוצ - .(לײט רעטשרע} גנוטכיד רעש

 יַאּב ,ןעגנושטײטּפָא ,ריפנײרַא ןַא טימ} טלעטש

 (ןציטָאנ צשיטירק שיפַארגָאיּב ןוא ןעגנוקרעמ

 .ינַאגרָא לושקלָאפ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ...ןופ

 ירַאכ רעסעּברַא ןלַאנָאיצַאנ ּושידיא ןופ עיצַאז

 .ז 304 :קרָאיײװינ .ןויצ ילעוּפ ןוא דנַאּב
1 16 2 

 * 567 כ



 יז 315 .(ןטלעװ עײנ} לײט רעטײװצ -= --
 ן6501 .899:49-1

 .מ .ל :ָאגַאקיש .ןטױנק .רעטלַא ,ןילעסע
 ץרּפ ,ל .י ןופ ןּבעגעגסױרַא) .'/ 100 .ןייטש

 .(ןיסנָאקסיװ ,יקָאװלימ ןיײרַאפ
993.49-1 11 

 9 ןיא ןַאמָאר .לעװש ןפױא .ּב ,םיױּבלעּפע

 .1028 .ַאזָאשזּב :קרָאיײוינ -- עשרַאװ .ןלײט

 .'ז 553 {1927 }
599,493 { 5551 

 רערָא ףירּב רענערָאלרעפ רעד .ק ,ןײטשּפע

 .עטכיסעג עײנ לעגָאֿפש ַא .טשּפ ןיא תועט ַא

 יז 32 .רעצעזטפירשו ץנַאיקנזָאר :ענליװ
49-8 509 {653} 

 :אשרַאװ .ךורע ןחלש רעד .ר"ד ,ןַאמרהע*

 .ךונחה

206 5541 

 .יסַאּפ עכעלנײװעגרעסױא .ַאיליא ,גרוּבנערע
 ...םידימלּת עניײז ןוא ָאטינערוכ ָאילוכ ןופ ןעגנור

 -יא .רעסקַאלּכ םחנמ ;שידיײ .עגַאלּפױא עטײװצ

 עליה .רּבחמ ןופ שינּבױלרע רעד טימ טצצזרעּב

 .רוטלוק :עשרַאװ .יקסניצָאקיט ,י :טנכייצעג

 .יזָקצ 700 .'ז 550 .שגיל
 ן1 591י71 3

 ןצײרד, :לקיצ םנופ .רַאגֹומָאק רעניילק רעד --

 רּבחמ ןופ שינּבױלרעד ַא טימ :שידיײ ."סעקלול
 יז 16 .52ץע1510 קורד :שזדָאל .רענילּבול ,ש

 .'רג 0
591:71-8 651} 

 .ןיקדירפ .א שידײ .(שטַאװר} רעסיײר רעד --
 יז 6 .רָאמָאט ;עגנליוו

 ,ןפ5ד} 591:71-8

 :יא ןֹופ גנוטַארַאּב עשיניַארקואלַא עטשרע יד

 .ַאּב .ןוא ןעלקַאכַאס .ןרָאקטסוקפרָאדּברַא עשיד
 עשיניַארקואלַא--גַאלרַאפרטנעצ ;װָאקרַאכ .ןסולש

 ןשיניַארקואלַא ןופ םוידחערּפ םַאֹּב גנולײטּפָא
 1 80 .טעטימָאק-ריפסיוא ןלַארטנעצ

6551 : 00 

 ןופ רָאפנעמַאוצ .רעשידנַאּברַאפלַא רעטשרע
 ,י 1926 רּבַאיָאנ 20--15 עװקסָאמ "דרעזעג,

 .דרעזעג :עװקסָאמ .טכירַאּב רעשיפַארגָאנעטס

592:49-9 

 : ײק 75 .יזקע 2000 .ז 1
 ן591 95

 :עגסױרַא .טפצה-רעדיל-רעטעּברַא ,ַאמ רֶעט

 :עשרַאװ ןיא דנַאּברַאפ 'סיײהירפ, ןופ ןּבעג

 .160 יז
 ן99}

 ײװצ ןיא ליּפש ַא .קָאטשניּב רעד .א ,יזָאּפ
 םולש םַאּב תונּתמ גַאלרַאפ וצ הנּתמ ַא .סענעצס

 .מ .ל גַאלרַאפ ןופ טוטיטסניא סקלָאּפ םכילע

 ײז 90 :ָאגַאקיש .ןייסש
 ן691} 599:49-2

 עטײװצ :עליה} ,| ,ןטסידנוּב .בקעי ,סַאּפ

 .יז 11,126 ,י*ָא ,עגיל-רוטלוק :עשרַאװ |עגאלפיױא
899:49-5 693 

 ןַײז ןופ טײצרָאי ןט:29 םוצ ,טרעקעל שריה --

 -בוּב ןוכפ ןלַאירעטַאמ יד טױל .,טױט-רעריטרַאמ

 יד :עשרַאװ ...ןופ ןּבירשעג .חיכרַא ןשיד

 ,(טרעקעל שריה ןופ דליּב ןטימ) .'ז 43 .טלעװ
 ן653) 29

 רעשירָאטסיה .יבצ יאתּבש .ש ,וװָאקַאילָאּפ

 .רעקוצ .א .י :עשרַאװ .סקַאז .ש ;שידי ,ןַאמָאר

 - יז
3 591 41} 

 לטיּפַאק ַא ,ןסקיװע? ןופ ילּב .י ,יקסנַאילַאּפ
 .רוטלוק :װעיק .ןַאמסײװ .ד--שידיא ,עיגָאלָאיּב

 .וּפָאּפ ,'ק 80 ,'זקע 3000 .יז עך-54 ,עגיל

 ,(17 'מונ קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ רעל

6951 7 

 ,צלעװָאנ .םערוטש ןופ רעדניק .ס ,עמלַאּפ
 ןֹופ ןּבעגעגסױרַא .רָאטױא ןופ .עגנונכײצ
 ןטימ) .,'ז 128 ;ןָאדנָאל ."םויגעלָאק טסנוק,

 .(רּבחמ ןופ דליּב
 ן6961 599.49--

 .סצלַאּפ .דנַאל ןקינוז ןיא .י ,וַאקינרעיּפַאּפ
 1002 .יז 80 .רוטלוק עײנ :עשרַאװ .רעדיל עניט

 .רעלפערט .י טנכיײצעג עליה .'זקע

}6971 892:49-1 

 ,סינּפיק .י* שידיא ,1905 .נ .מ ,יקסװָארקָאּפ

 ,'ק 23 ,יוקע 4000 .יז 63 .צגיל.רוטלוק :װעיק

 ,(82 ימונ קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ=רעלוּפָאּפ)
9 6951 

682 



 ןיא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ײטרַאּפ ידו
 3000 .יז 23 .עגיל-רוטלוק :װפיק .עניַארקוא

 סי -ק 90 .יזקצ
208.1 699 

 .עשרַאװ .ךַאנַאמלַא-סיריּפ*
 {7001 : א 08

 .ָאר .רעטכָאט סנַאטיּפַאק םעד .ס .א ,ןיקשוּפ
 .דלָאג .ש :עשרַאװ .ןַאמרעמיצ .א שידיײ .ןַאמ

 א יז 210 ּברַאּפ
 ן?ס1| 891.71--

 .ער ןּוא טלעטשצגפױנוצ ,רעדיל עשירענָאיּפ
 ,"רעטעּברַא רעגנוי, עּפורגטיל רעד ןופ טריגַאד

 יסיײװ ןופ גַאלרַאפ עכולעמ ; קסנימ {ןטָאנ טימ}

 'ק 60 .יזקע 3000 .49 יז 29 ,דנַאלסורי
}2021 892:49--+82 

 .לגשוק -א--שידיא .ָאצנַארעּפס .ב ,קַאינליּפ
 3000 -'ז 85 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .װָאר
 .(קעטָאילּביּב עשיטסירטעלעּב) .'ק 25 -'זקע

7051 591:71--5 

 .רעװ-דמערפ רעשידײ .רַאװָאלס .ג ,א ,יקסניּפ

 עטיאעּפָאריײא ענײמעגלַא יד טרעלקרע .ךֹוּב רעט

 ןעמוק עכלעװ רעטרעװ עשיאערּבעה ןוא עשטייד

 ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיײ רעד ןיִא רָאּפ

 עטרעסעּברַאפ {ןוא !} ןופ עטרעסערגרַאפ 7

 ,"טילעַארזיא , גנולדנַאהכוּב :ענליה .עּבַאגסױא

 : ..ןטלַאּפש 1036
 ןקס| : : 4

 ןוא דנײרפנעשנעמ רעסױרג רעד .ד ,יקסניּפ

 ץנַארקנזָאר :ענליװ .רעדליּב ײװצ .ךָאי רעד ּבָארַא

 ר יז 32 ,רעצצזטּפירשו
49-3 899 7051 

 -קַא 4 ןיא עסעיּפ ַא .דעימש רעד לעקנעי --

 יז 106 .רחשה :{עשרַאװ} ָא"ָא .ןעט;
2--593.49 7051 

 עירטעמָאעג ףַא רעּבעגפױא רעַײנ .י ,ןַאמלרעּפ

 .ָאג .מ שידיא .(טסקצט ןיא ןעגנונעכײצ 9
 .(עּבַאגסױא רעשיסור רעט:3 רעד ןופ} װָאכָאר
 .פ ןופ גַאלרַאפירעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאפ

 .'ר 1,10 .יזקע 3000 .יז-184 .ר .ס 9
 ן?071 015(51)

 -ידנַאּברַאפלַא רעד ןופ טוטַאטס ןוא םַארגַארֿפ

 (סעקיװעשלָאּצ} ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעש
 .לַאנָאיצַאנרעטניא .ןשיטסינומָאק םנופ עיצקעס

 144 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .עגַאלפױא עטייווצ

 | *ק 25 .יזקע 10:000 .160 ח
 ן705) . 9

 .עגנָא ןלוש גניר רָאטעּברַא יד ןופ םַארגָארּפ

 *נמַאזוצ לוש גניר רעטעּברַא ןט6 םייּב ןעמונ

 ןופ ןּבעגעגסױרַא .ַאּפ ,עיפלעדַאליפ ןיא :;רָאּפ

 וינ .גניר רעסעּברַא ןופ טנעמַאטרַאּפעד סגנודליּב

 ײז 96 :קרָאי
 ןלספ1 37

 רעד רַאפ רוטַארעטיל ןוא שי ןופ םַארגָארּפ
 רעד וצ װירּב עשידָאטעמ טימ לוש רעקירָאינּביז

 .דנַאלסורסיײװ ןופ דליּבמָאקלָאפ ;קסנימ .םַארגָארּפ
 י'ק 15 .יזקע 1300 .יז 2
 קו 49

 ךרוד ןּבעגעגסױרַא .דומילרוטַאנ ןופ םַארגָארּפ

 :עשרַאװ .א .ש .י רעד ןופ טמַא ןשיגָאגַאדעּפ
 .ז 0
 ןזנג} 8

 .ָאטש ןופ רטנעצנָאק ןטײװצ ןרַאפ ןעמַארגָארּפ;

 ,ר .ר .ס .וא .ןלושטעּברַא ןוא עשלטעטש ,עשיט

 עשיכולעמ  ,גנודליּב רַאפ סטַאירַאסימָאקסקלָאפ

 ;װעיק .עיסימָאק עשיגָאלָאדָאטעמ-ךעלטפַאשנסיװ

 ,יזָקע 1200 .יז 298ך+-111 .עגיל .רוטלוק
 ן7121 37

 ;ביבא.לּת .רעדיל:ספמַאק עשירַאטעלָארּפ
 .יז {3} .ןויצ..ילעוּפ
 ן713) 599 49--2

 רעדָא דָאירעּפ סנױזַא זיא סָאװ .ר"ד ,ללירּפ
 ןוא ךעלּבײװ עגנוי רַאפ תוצצ)} .עיצַאורטסנעמ

 תעּב ןהעגעּב ךח ןעפרַאד ַײז 'ױזַא יװ ,ךעלדַײמ
 יװ ןוא ןעּבעל רעײז ןופ טײצ רעשיטירק רעד

 ןוא דנוזעג ןעּבײלּברַאפ לָאמעלַא ןעלָאז ױזַא
 ,ירג 20 .יז 31 .ברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .(ןהעש

7141 1 

 ןופ .רפָאשז לעזַאמדַאמ .,לעסרַאמ ,ָאװערּפ
 4 ןיא ןאמָאר) .יקסװָאקַאר -קרַאמ :שדױצנַארֿפ

 קורד :עשרַאװ .(רּבחמ ןופ דליּב ןטימ ,ןלײט

 -ַאר קרַאמ קעטָאילּביג) .'ז 328 .שטיװעקישטיָאװ

 .(יקסװָאק
}715( 24-5 

 6 2369 כ



 ײלוש ןטשרע ןרַאפ .לכיּב ןײמ .עּפיצ ,סערּפ

 עטרעסעּברַאפ ןוא עטרעסערגרַאֿפ עטירד .רָאי

 :עשרַאװ .,טפנַאה םייה טרירטסוליא .עגַאלפױא

 : .'ג 1,20 .יז 45 .ןיקצעלק
37 7151 

 .ַאלפױא צײנ) ןדַאלַאּב ןוא רעדיל ,ל ,י ,ץרּפ
 .ז 216 .ןיקצעלק :ענליװ {עג

}7171 892:49--1 

 ןטױל טצריקרַאפ טנגוי רַאפ .תונורכז ענײײמ --

 .לוש רעשידי רעלַאוטנעצ רעד ןופ גָארטנױא

 ,'ז 80 .ןיקצעלק :עשרַאװ .ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
599.49-3 71 

 .צעלק :ענליװ {עּבַאגסױא עײנ} .תונורכז עניימ --

 .יז 152 .י"ָא ,ןיק
 ז719) 2.8

 --ליסוי ,רעדליּב ײװצ .ןעגנולהאצרע עגיילק --

 .::ענליװ .לעגנוי עמירָא סָאד נוא רוחּב הבישי

 .יז 52 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר

3--593.39 7501 

 ,קרַאטש ןוא סנוזעג ןייז רימָאל .וו ,רענקלַאפ

 .'ז 80 .עגיל.רוטלוק :װעיק ן--י -- שידיא

 .טפַאשנסיװ רעלוּפָאּפ .ק 39 .'וקקע 0

 דימלַאט םעד :עירעס .21 'מונ קעטָאילּביּב עכצל

 .(ףליה וצ

7211 6 

 ,קרַאטש ןוא טנוזעג ןייז רימָאל .נ וו ,רענקלַאפ

 ינסיװ רעד ךרוד טּבױלרעד .קינטַאלַאּפ .י שידיא

 ןשיכולעמ םנופ עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ.ךעלטפַאש
 .רע רעד ןוּכ ןלוש רַאפ טַאר ןכעלטפַאשגסיװ

 .רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .עפוטש רעטש

 .יוקצ 5000 .,'ז 110 .ח .ס ,ס .פ ןופ גַאלרַאפ

 ייק 8
7221 81 

 .יצּפַײל םעד ןופ ןעילּבפױא סָאד .ליױּפ ,ססָאפ
 .ּפײל ם'נופ ןעּבעגעגסױרַא .(עסעמ}} דירי רעג

 רעכילטנעפע ןופ טפַאשרעּפרעק טמַאסעמ רעגיצ
 .ַארטסוליא 40 טימ} ,יז |32} ּבל :גיצּפײל .טכער

 ןטסקעט ןיא סעיצ

31 38 

 ןעמונעגסױרַא 'ל .רעדניק ערעונוא רַאפ

 .(*טרָאװ עשידיא סָאד ,ןופ לקניװ רעדניק םינופ

 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ.לוש רעד ןופ ןּבעגצגסױרַא

 .ניק ןוא לושלטימ ,לושגניר-רעטעּברַא רעגעּפיניװ

 יז 32 .געּפיגיװ ,ןטרָאג-רעד
 1734 2טטשט+ט 3

 סעטירד .רעדנעטש ןַײמ .רדנסּכלַא ,ָאּברַאפ
 עז 32 ,גרעּבדלָאג-ָאסּבוקַאי ;אשרַאװ .טפעה
 ,ירג 0
 ן7451 08

 ּב"ל (1 .םזינָאיװער ןעגעג רימ ןענעז סָאװרַאפ

 . יא -- עיציָאּפָא יד (2 .ןַאּבּפול קחצי--םישוריּפ
 ,ז 47 .דנַאל ןוא קלָאפ :עשרַאװ .ינויצ
 ן751 59

 .הנותח יד .ןיצ'יּבר רענַאקירעמַא יד טּפשמירעפ

 -ַאר ן'טימ ןיציּבר רענַאקירעמַא-ענמידַאר יד ןופ

 52026010- קורד :ןזדָאל} ָא"ִא .ןייּבר ינטיד

 ,ירג 15 .יז 8 .י"ָא ,1
 ןל71 899.49-1

 --עג סָאד .ר"ד .ּפָארּפ .טסוגױא ,לערָאפ
 ןיא ןשינמײהײג צסױרג יד .םעלּבָארּפ.סטכַײלײ=

 טצעזרעּביא .גנואיצרעד רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 .-עסעּברַאפ ןוא רעטרעכערגרצפ 13 רעד טהל

 שוילוי ךרוד לַאניגירָא ןופ עגַאלּפױא רעס

 78 .'ז 44 .ּברַאפדלָאג .ל :אשרַאװ .עזָארּבמָאל

 ;רב
 ן735) : 1

 -יד ןופ .ןעפַאלקש עסיײװ יד ןופ ןעּבעל סָאד --

 ןופ טצעזרעּביא .םעלּבָארּפ סטכעלשעג עירעס

 :עשרַאװ {?} .רעזָארּבמָאל שוילוי ךרוד {!} לַאניגרָא

 יז 76--45 .86:044 קורד
 ןל1 6

 .ָאיב יד .והילא תודלוּת ,ברה ,ל ,לעּפרַאפ
 עגיניא טימ לק"וצז ןואג רענליװ ןופ עיפַארג

 ןיא ךי ןעניפעג עכלעװ ,םיא ןגעװ ןעגנולַײצרע
 חמ"העּב י"ע .ןּבילקעגנעמַאזוצ םירפס ענעדײשרַאפ

 ,יז |12} רעּברַאגקורד :אנליװ ,והילא ירבד רפסה
 7301 פ(-=94)

 .געמ וצ (ןעגנורינעצסניא) .לַאװק סנדייז ןופ
 *עגסױרַא .טײצרָאי ןטנעצ סמירפס רכומ עלעד

 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןשידיא ןופ ןּבעג

 -+ז1,79 :סערײא סָאנעוּב ,עניטנעגרַא ןיא ןײרַאּפ
9--892:49 (731} 

 ( 370 ל



 .טפַאשלעזעג רעטרירטסוליא .רָאי וצ רָאי ןופ

 -ַאש .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא חול רעכיל
 -ָארּפער ,קיטסיטַאטס ,רעדליּב ,ןעלקיטרַא ,סיל

 *רַא ערעסערג 12 .ןגױּב-קורד 101/2 .סעיצקוד

 רעדליּב 11--ןלעּבַאט ערעדנוזַאּב 23 -- ןעלקיט

 *קודָארּפער 23---ןטצרטרָאּפ 10---ןטלַאטשנַא ןוּכ

 .גנַאגרָאי רעטײװצ .ןטײקכעלמיטרַעסלַא ןוכ סעיצ

 *םימותי רַצפ סעלַארטנעצ ןופ דנַאּברַאּפ :עשרַאװ

 .* 16 .גנוגרָאזרַאפ

05 (733} 

 (.ב) .ּפ .ק לא ןופ רָאפנעמַאװצ א+ רעד

 ןופ עיצולָאזער .גוימָאק ןופ ןּבַאגפױא יד ןוא

 .קָא ןט.20 ןופ .פ .י .ק .ל .ק .צ ןופ םונעלּפ

 .קימיטשנײא ןעמונעגנָא רָאי 1027 רּבַאיט

 :קסנימ .43 'מונ *רעטעּברַא ןגנוי, םוצ עגַאלייּב

 ,ז 16 .ײָא
}738( . 9 

 רעטױט ַא ןוכ סקנּפ ַא .לחר ,גרעּבנעגייפ

 ,רפסיחא :עשרַאװ .4עװָאּבוד-ןּברוחל טָאטש
 אז 0 י*ַא

899:49-3 17541} 

 .גולהעצרעד עשירָאטסיה .ר"ד ק ,ןהָאזּפיליּפ

 עשיגַארט .ןער'יאנומשח עטצעל יד םירמ .ןעג

 גינעק ןעשידוי ם'נופ ױרפ רעד ןופ עטכישעג

 .'ז 80 .ךונחה :עשרַאװ .סודרוה

1551 84--5 

 ;שידוי .גנולהעצרע עשירָאטסיה .ָאדַאריט בקעי =

 יוצ :עשרַאװ .עגַאלפױא עטײװצ .ָא'ויּכש קחצי

 ײז 190 .רעק
--53 7361} 

 .1922--1026 יזָאט, ןופ סײקיטעט רָאי 9

 :ַאזוצ ןוא טעּברַאַאּב .ןיװעל .ג .ר'ד :טרָאװרָאּפ

 .זָאט :עשרַאװ .ןַאמלואװ .ל ר"ד :טלעטשעגנעמ
 .(רעדליּב 30 טימ) ,'ז 19-7-1ש,32
(61)06 {737} 

 .לוק. ראז ייּב קעטְצילּביּב-ץרּפ רעד ןופ רָאי 5
 ,פנוערעּכ ןיא *טפַאשלעזעג - 2נודליּב ןֹוא .רוט

 .יז 32 .".ג .ּב ןוא :רוטלוק , :ענזערעּב ,ןילָאװמ
 ש- 03

 .0 .קרעװ עטלמַאשג .וַאטסוג ,רעּבָאלפ

 .ַאר קרַאמ שױױצנַארּפ ןופ .ןַאמָאר .ָאּבמַאלַאס

 014160102)06 קורד ; עשרַאװ .יקסװָאק
 .(יקסוװָאקַאר קרַאמ קעטָאילּביּב) .יז 033
43 7591 

 ינוא רוטלוק צשירַאטעלָארּפ .ד ,רעסקַאלפ
 יסױרַא ,(ייסע) .םזיסקרַאמ ןופ רָאטקעשזָארּפ ןרעט

 :קרָאיײוינ ,"ענעגײא, עּפורג רעד ןופ ןּבעגעג

 ,יז 61
}749( 09 

 .ָאר רעשירָאטסיה .ןדלעה .,8 ,ה ,ןַאמלעגילפ
 ,רעקוצ :עשרַאװ .עכָאּפע-םיאנומשח רעד ןופ ןַאמ
 .יז 40 8

7411 862:49- 

 .ה .ר .א יד סנױזַא זיא סָאװ .לרַאש ,רענזילפ

 .פױא עשידוי .(ףליה עטױר עלַאנָאיצַאנרעטניאל

 יד ןופ ָארויּב:װיטוקעזקע ןוכ ןּבעגעגסױרַא עגַאל

 רעד ַאּב גנולײטּכָא .ה .ר .א סעיצקעס עשידיי

 .ףליה עטױר .טניא רעד ןופ עיצקעס רעשיגלעּב

 .יז 20 :לסירּב
36 741} 

 ,סכעג ןוא געט ךרוד .ןרהא ,ןַאמדלעפ

 .יז 171 .ןעמַאזוצ :קרָאי וינ
85 . 3 7431 

 ײד ןוכפ דנַאטשּפױא רעד .לָאטַאנַא ,סנַארפ
 .יא .(1:8 1670106 068 22065} .םיכאלמ

 ּוינ ,ןַאמלרעּפ .ג :ןשױױצנַארּפ ןוכ טצעזעגרעּב

 יז 303 .שטיװָאקנַאי סקַאמ :קרָאי
 ן744 54-3

 .מ שדױצנַארפ ןוּכ .לזניא-ןעניװגּניּפ רעד --

 ײז 01,306 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ .טַאלּבצלָאה
84-5 451 

 .רַאנָאּב רעטסעװליס ןוכ ןכערּברַאפ סָאד --

 ,(16 סענס 46 8910656:6 280תמהץ:8ל

 .ש :עשרַאװ .טַאלּבצלָאה .מ שױױצנַארפ ןוּכ
 .יז 111,267 .ּברַאּפדלָאג
94-5 7361 

 .טיװק .ל :שידיא .פקרָאס .ןַאוװיא ,ַאקנַארפ

 .עניארקוא ןופ גַאלרשפ עכולעמ ;װָאקרַאכ .ָאק

 .יק 20 .'זקע 5000 .יז 6
 1 ןר7 591.79--

 ַו

 גנננימ צעכילטנעפע יד .הרובד ,דעירּכ

6200 



 פז 8 ,"בלסרּב , סופד .:םילשורי

2 - 1741 

 ןופ עטכישעג .א ,יקצולס ,צ ,דנַאלדירּפ
 *װעריַאמ ןיא גנוגעװַאּב רערענָאיצולָאװער רעד
 .ָאטסערכ ןוא ךוּבנרעל ,1923--1789 עּפָארײא

 :עװקסָאמ .1371--1848 ,לײט רעטירד ,עיטַאמ

 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ.-רעקלעפ רעלַארטנעצ

 פ'ר 1,20 .'זקע 5000 .יז 192 11927 !ן(38
9 7191 

 עטרירטסוליא א .טכַאנ:רדס עכיליירפ יד

 .רעדיל ןוא ןעלעװָאנ ,ןעגנוליצרעד .,גנולמַאז

 ,יז 260 } .קינזער :ָאשרַאװ
 {750| 28ט8ט49

 :ַארדָאלעמ .רעלַאמ רעדנילּב רעד ,א ,ןַאמיירפ

 .רעכ :עשרַאװ ,גָאליּכע ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמ

 .יז 79 .ָאריּפַאש גנולד .ַאהַכוּב :ףױק
711 892:49-2 

 ןשיטסילַאיצָאס ןשידי |!) רַאפ ןטפירש עיירפ

 .קַאדער רעד רעטנוא ךוּבלמַאז רעטײװצ .קנַאדעג
 .ץזָאשזּב :עשרַאװ .גרעּבנײטש .נ .י ןוכ עיצ

 .'ג 1,900 .יז 532
69 

{752} 

 .'ג 2,40 .יז 121 .ךוּב-למַאז רעטירד --
 ן753} : 05

 :ָאטעילעפ) דליּב ןוא טרָאװ .דֹוד ,ןַאמשירפ

 .יז 10,184 .יי*ָא ,רפסיחא :אשרַאװ .4ןענ
899:49-4 141 

 :אשרַאװ .(ןענָאטצילעפ} םולש ןוא המחלמ --

 .יז 152 ,י"ָא ,רפסיחא
}755{ 892,49-4 

 ןוא סעיצקורטסניא ,ןטַאר יד ןיא ןלַאװ יד ֹוצ

 044 רעלַארטנעצ רעשיניַארקואלַא .ןלַאירעטַאמ

 .קיצואוו םַאּב לײטּפָאגרא :װָאקרַאכ .טעטימָאק-ריפ

 ,40 יז 4
7561 24 

 יש} םירָאפס רעכױמ עלעדנעמ :עמעט רעד ֹוצ

 *עכס} טײצרָאי ןט:10 םוצ 4שטיװָאמַארּבַא .י
 *ױיײרק רעסעדָא :סעדָא ,(ןלוש טעּברַא רַאפ עמ

 י ,'1 14 .דליּבקלָאפזײרק .ָארויּב ,דָאטעמ עש

 .יזקלע 0
 ן77} 892,408

 ןטנגוי.לוש ןוא .רעטעּברַא רעשידײ רעד ֹוצ

 ןכרוד עיצקַא-סגנוריּברעװ רעד וצ ןּבעגעגסױרַא

 דנַאּברַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןופ טעטימָאקײלַארטנעצ

 ;עשרַאװ ."טײהײרפ, טנגוי .ּברַא .דײ רעד ןופ
 ןטריקסיפנָאק} ,'ז 2

7551 9 

 .טפַאשנסיװ ןשידי םעד רַאפ טעּברַא רָאי 'יווצ

 ןופ טײצ רעד רַאפ טכירַאּב ַא ,טוטיטסניא ןכעל

 .רַאג קורד :ענליוװ ,1927 ץרעמ זיּב 1025 ץרעמ

 .יז 711--24 .רעֹּב
06 : 7591 

 עטרַזירָאטױא  ,גנוכַאװרעד ,ןַאפעטס ,גייווצ

 .רַאװ .שזַאקַארּב םײח שטײד ןופ גנוצעזרעּביא

 ַײז 156 ן1927 !} .1928 .ַאזָאשזּב :עש
7991 58-8 

 --263 ץנערעפנָאק:רערעל עשידײ עטייווצ יד
 צסידיי :עשרַאװ .טכירַאּב .41026 רעּבמעצעד 9

 .יז 122 .עיצַאוינַאגרָאילוש
87 7611 

 .יש ,קרָאינ לײס רעכיּב "רעקעוװו, רעטייווצ

 .ַאליּפ ןוא ןָאטסָאּב ,טיָארטעד ,דנַאלװילק ,ָאגַאק
 המישר ַא} .יז 16 .י"ָא :ןקרָאיײויג} ָא"ֶא .עיפלעד

 עגיליּב וצ טפױקרַאפ ןרעװ סָאװ ,רעכיּב ןופ
 ןןזײרּפ
01 71 

 -ןעױרפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא) ץרעמ ןט=8 םוצ
 םייּב גנולײטּפָא-ןעיורפ רעד ןופ עּבַאגסױא .4גָאט
 .עיצקַארפ רעטעּברַא רעד ןופ טַאר-לַארטנעצ

 ,רעטסַאיּפ 1/2 .'ז 16 ."תונמא , סופד :םילשורי

396 1 

 .ב .ט--שידיא .ןָאזניבָאר--ָאידַאר .וו ,רעלגיצ
 ,יק 40 .יזקע 3000 .'ז 76 .עגיל.רוטלוק ;װעיק
 ן754) 8

 ןוא ןפיט .קלָאפ ןופ קצװַא .ל ,ש ,ןָארטיצ
 עירעס רעד ןוכפ} .רבע ןטנעָאנ םנופ ןטצוליס

 ,רפסיחא :עשרַאװ .לײט רעטירד .("םידמושמ,

 יז 205 .י"ָ
7651 9)==924( 

 ןגעװ תונורכז ,תורוד עשירַארעטיל יירד --

 ירַאװ (עגַאלפױא עײנ} .| .רעלעטשטפירש עשידיי

 ,ז 176 .י*ָא ,קרעּבערש :עש
29 1 

 4 879 כ



 יַאדער .לטעטש ןיא רוטלוקזיֿפ ,ל ,ןילטייצ
 ןגנוי. םוצ עגַאלַײּב / .זױהנײװ עקטָאנ ןופ טריג -

 אז 27 .טנעמז ַאיַאנָאװרישט :קסנימ .,*רעטעּברַא

 .יק 10 .יוזצ 0
 ןפל} 37

 יי רעטרעװ ,דניקסיר .ּב קחימ ,רעדיל ןעצ
 .גַאלרַאפרטנעצ :װָאקרַאכ ,ןַאמזוט ,ז ,רַאילטָאק

 עשיאײדרַאװגני) .,יק 15 .'זקע 5000 .יז 0

 ,(} ימונ קעטָאילּביּב
 ן7651 78

 רעשיפ ַא .גנוי.ספרָאד רעד ,ןָאעל ,ןירּבָאק
 -ּפרּת ,םואעזילצ ;אשרַאװ |עגַאלפױא עַינ} .ַאמַארד

0 12 0 
8--899.49 7691 

 רעשיכירג רעד ןופ עטכישעג יד .9 ,ןַאגָאק

 קלַאפ לַאניגירָא ןופ טצעזעגרעּביא ,רוטַארעטיל

 .'ז 111,201 .רָאמָאט :ענליװ ,ןירעּפלײה
 ןל70} 29

 ייל עשיאעּפָארײא {!} בירעמ יד ןופ עטכישעג --

 -רָאּפ טימ .||} .ןירעּפלײה ,פ שידַײ ,ןרוטַארעט

 .צעלק :ענליװ .רעטעלּב ערעדנוזַאּב ףױא ןטערט

 ,יז 426 .ןיק

 ןקלג} 509

 ירעד .רעקלַא ןופ ןשטנעמ .,םָארװַא ,ןַאהַאק

 גָאלרַאפירעקלעּפ רעלַארטנעצ ;עװקסָאמ .גנולַײצ

 ר 1 .יזקצ 2300 .ײז 112 .ר .ס .ס ,פ ןופ
 ן?75} 892.49-3

 ןַא ."עּביל ןופ ךוּב סָאד, .רַאזַאל ,ןַאהַאק
 ןוא טפַאשנדײל ,טרילפ ,עּביל ןגעוו גנוצַאשּפָא

 יז 17 .י"ָא ,ןַאמרעמיצ :עשרַאװ .טכוזרעפייא

 ,רג 0
 ןק7ו 16

 .'רג 50 .יז 18 ?עּביל זיא סָאװ -- -- |
 .ןלא} 6 95

 .'רג 30 .יז 18 .טפַאשנדײל ןוא עּביל --- --

 ן7751 : - 8

 .'רג 90 ,'ז 17 ,ןשוק ןוא טרילפ -- --
 ןלזס} ! . : 15

 .ילָאּפ  .טעּברַא רָאי 2 ,ט ,ל ,שטיװָאנַאהַאק

 ןפַא הא (3) ּפ .ק .ק .צ ןופ טכירַאּב רעשיט

 --207 .וא (3)} .ּפ .ק ןופ רָאפנעמַאזוצ 24

 עשיניַשרקואלַא :װָאקרַאכ .410927 רּבַאיָאנ 0
 .לעפ יד רַאפ גַאלרַאפ ןלַארטנעצ ןופ גנולײטּפָא

 .קיצואוו ןופ םואידיזערּפ םַאּב .ר .ס .ס .פ ןופ רעק
 .'ק 35 .יזקע 2000 .יז 5
 ןללז} ; 9

 שירי ןײמ .בקעי ,טַאּפ .ש .ח ,ןַאדזַאק
 ןעגַאלּפױא עט.כ} .רָאינרעל ןטײװצ ןרַאפ ְךוּב
 יז 6 ,עגיל-הוטלוק :עשרַאװ
 ןלל*) א 37

 .ןיקצעלק 3 ןופ גאלרַאפ רענליװ .גָאלַאטַאק
 .' 22 :ענליװ
 ןיפ} 01

 יד 72 .ץגיל.רוטלוק :ווציק ,7 גָאלַאטַאק
 1 .יזקעל 0
 ןלפ}/ : 01

 48 ,ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ נז 5 גייו
 .יזקע 11.000 .
 ןז51} א : 2

 .1927 רוטַארעטיל רעשידיא ןופ גָאלַאטַאק
 .יזקע 5000 .יז 30 .גַאלרַאפרטנעצ :װָאקרַאפ
 71 א : 01

 .ש גנולדנַאהכוּב ןוא גַאלרַאפ ןופ גָאלַאטַאק
 יז 8 .י"ָא :עשרַאװ .ּברַאפדלָאג
01 1751 
 דנוּב םניא רעטעּברַא-דרע ןדיא .מ ,ןינילַאק
 ןפַא עדער} .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ןופ
 רּבַאיָאנ ןט.17 םעד *דרעזעג , ןופ רָאפנעמַאזוצ

 ןדיא ןענעדרָאנײא סָאד. :עגַאלײּב ,(רָאי 0

 :עװקסָאמ .4ןינילַאק 'כ ןופ לקיטרַא} *דרע ףַא

 ,.יק 15 .'זקצ 10,000 .יז 24 .דרעזעג
 קי - 1

 גָאיבק .ןינילַאק שטיװָאנַאװיא ליאַאכימ
 :ז 59  ,ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .{עיפַארג
 .ןקעטָאילּביּב-טנגוי :עליה} ,'ק 20 .יזקצ יי

 עי

 . ,לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק
 פ ,גיליהומלק :װעיק .ערוויאטילָאּפ סנישירג

 / + + ַ"ק 25 .יזקע 3000 .יז
 ןיייו 21

 4 875 כג



 טסַאפרַאפ *ךַאטעּפ לעש, צדַאנָאפוּב עשיגוימָאק

 וצ עגַאלײּב ,םיסרָאקיּפַא עגנוי עּפורג ַא ךרוד

 ײז 24 :קסנימ .*רעטצּברַא רעגנוי, גנוטייצ רעד
218 1571} 

 יינ .ךַאלעגיצ עטרַאּפשעגנײא ,י ,'קסנימַאק=

 ,ןּבלַאװש :קרָאי
1 

 ,ןּבלַאװש ;קרָאייויג .ב"א ןַײמ --*
 ןזפ1

 ַא טימ חסּפ לש הדגה .םלֹושמ ,רענימַאק
 עכַײר.סיטלַאהניא ַא טימ סעיצַארטסוליא צירעס
 שריה לאפר ןושמש יּבר ..,גנוצעזרעּביא טשידוי

 רעד וצ ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעגנורעלקרע עניי
 טַײּברַאעּב .הריפס ןוא רורמ ,הצמ ,חסּפ ,הדגה
 .יז 63 .ךונחה :אשרַאװ ...ךרוד טריגַאדער ןוא
 יד 206

 .ךונחה :עשרַאװ .םירישה ריש --*
 ן751) 22

 ױלה הדוהי יּבר ,ןילּתפןנ ןלאוװי ,ץינעימַאק

 ,.,ןופ טײּברַאעּב .ארזע ןבא םהרבא יּבר ןוא
 ײז {ש 26 .גנוהיצרע :זדָאל

7991 0409 

 .גנוהיצרע ;זדול ,,,ןופ טייּברַאעּב .םּב"מר ---

 ,(2 ימונ קעטָאילּביּב רעדגיק) .יז 8
 ז795| 892:49-53

 ,לײט רעטשרע .טײקשידוי ךוּב.סנָאיגילער --

 ,רעגגַאפנָא רַאפ לַארָאמ ןוא םיניד .דנַאּב רעטשרע

 תודהיה ירקיע עלַא טיּברַאעּב ןוא טריזירַאלוּפָאּפ

 ;זדָאל ...רעדניק רַאפ ךעל'השעמ ןופ םערָאפ ןיא

 יז 40 ,גנוהיצרע

}7941 208 

 ,דנַאּב רעטשרע .לײט רעטײװצ .תודהי ךוּב.לוש ---

 רע ןוא םיניד ,לַארָאמ ןוא םיניד ,קיטע רַאפ

 ף"ד גה"רה טױל טייּברַאעּב ,תּבש ןופ ןעגנורעלק

 יז 76 .גנוהיצרע :זדָאל ."לצז שריה

795 296 

 ןופ קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ רָאי ןעצ ,י ,רָאטנַאק

 גַאלרַאפ רעלַארטנעצ :װָאקרַאכ .טכַאמנטַאר רעד
 עשיניַארקױאלַא .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד? ןופ

 יק 18 .יזקע 3000 .יז 63 .עיליפ
 ן7961 1

 .זַײּפש'

 -עדָאה ןעמ ףרַאד יװ .סָאנָארגַא ,8 ,רָאטנַאק

 :רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ ,סעפױא ןעװ

 ייוקצ 3000 .יז 76 .ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ

 .(5 'מונ רעוּפ ןרַאפ ךעלכיּב) .'ק 0
 ן7פד} 68

 -דמערפ רעטסעײנ רעד .9 ,שטיװַארַאטנַאק

 ,עלעירטסודניא ,עשירחוס עלַא ,ךוּב:רעטרעװ

 'עשיגעטַארטס ,עשירַאטנעמַאלרַאּפ ,עשיטילָאּפ

 ,ןענימרעט עשיניצידעמ ןוא עשינכעט:שימעח

 סָאװ רעטרעװכירּפש עלַאנָאיצַאגרעטניא לעיפ ךױא

 .טפירש ןיא ײס ןוא טרָאװ ןיא ייס טצונַאּב ןרעװ

 .שטיװָארָאטנַאק .ּפ :עשרַאװ ...ךרוד טעּברַאעּב ײנ

 .ןטלַאּפש 138-1-60-06
 ן795} 4

 .רַאפ םנופ (ץעועג:טנורג} עיצוטיטסנַאק יד

 .ּבוּפער עשיטסילַאיצָאס צשיטעװָאס יד ןופ דיַאּב
 ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ ;עװקסָאמ .ןקוג

 .'ק 10 .יזקצ 4000 .יז 20 .ר .ס .ס .פ

04 54 

 ירד ךרוד שינַאּפש .ר"ד ,יקסנַאילעטסַאק

 *רַאװ ,שילױּפ ,שיסור ,שידיי ,שינַאּפש ,ןכַארּבש

 יג 2.80 .יז 160 .גרעּבדלָאג:ןָאסּבוקַאי :עש
 ןפ1 4

 ןֹופ ענעיגיה .ר"ד .רעדנַאסקעלַא ,ןַאלּפַאק
 "עד טימ א עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ךרוד ןּבעגעגסױרַא ,דַאּבַאש חמצ ר"ד ןופ המדקה

 ןופ טנוזעג סָאד ןטיהרַאפ וצ טפַאשלצעזעג רעד

 ,"זָאטג ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאּב רעשידײ רעד

 יג 1 יז 11,900 :עשיַאװ
 ן5011 64

 .ּבָארּפױעױרפ .לחר ,יקסנימערעמ:ןַאלּפַאק
 ײז 20 .8)6181 קורד :עשרַאװ .םעל

06 1521} 

 .רזעילאןב .מ} .לאכימ ,שטיװָאילעּפָאק
 .ןײטשגײוװ קורד :עגליוװ .עמעָאּפ ,ןעקנאדעג

2 +, 
892.49-1 1 

 רעמלעכ עטלַײװרעדסױא עײנ .ג ,לַאטפַאק
 יעּב ןוא טלמַאועג .טָאטש עגולק יד ןופ תוישעמ

 ידלָאג .ל :עשרַאװ .(לײט 4--1) ...ךרוד טעּברַא

 יז 64 .ּבֹרַאפ

1504{ 892:40-7 

4 



 .ציפ ַא .געט ענעי ןיא .רַאזַאל ,שסיװָאצַאק
 ןופ טרָאװרָאֿפ ,גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עסי

 .סַײװ"ןוכ גַאלרַאפ עכולעמ :קסנימ .ןַײטשנָארּב .י/

 .'ק 55 .יזקצ 1800 .יז 62 ,דנַאלסורי
 ן5051 = 899י49--2:

 ;שידוי .ןעגנורעדנַאװ-עמרוט .וװ ,ָאקנעלַארַאק
 :עשרַאװ ןצגַאלפױא טיינ| |!} ,ןַײטשדלַאג .מ |!};

 ז 144 .י"ָא ,שידוי
 1506) 591י71--8.

 .דלָאג .מ :שידוי .ןעגנוליײצרעד רעריּביס --

 .ייָא ,סידי :עשרַאװ |עגַאלּפױא עײנ} .ןייטש-|

18" 2 
 ןפס71 891.71--3:

 :װעיק .ר .ל --שידיא .רעלעק ןופ רעדניק עד

 .לוש) .יק 20 .יזקצ 4000 .יז 40 .עגיל-רוטלוק

 ,(23 'מונ קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא:
 1 891י71--93-
 ,ש--שידי .גרַאּברעדנואװו רעד .ַאילעדרַאק

 ,לושסקלָאפ עשידײ עײג ;ענליוו ,יקסמָאטסַאּב-

 ערעגנײ רַאפ קצטָאילּביג-לוש :עליה} .יז 32

 ן2 ימונ-
 ןפפ} 88--93

 .רעדיל .דרַע רעשילזניא ףַא צד נ ,ןַאמרָאק

 .יז 116 .יקסמיר .א ר"ד ;ענַאװַאה:
}51 599:49--1- 

 .ןענעגעגעּב רימ סָאװ ױרפ יד .ש ,םולּבנרָאק
 יפָאה :עשרַאװ ,ןּבעל ןשיטעטשסױרג ןופ ןַאמָאר

 || טפעה :עליה} .'ק 49 .'ז 52 ,גנונ
}511( 592:49--+ 

 רעד ןופ עטכישעג .וַאטסוג ,סעלעּפרַאק
 ןופ גנוײטשטנַא רעד ןופ .{ .רוטַארעטיל רעשידיי-
 .ירעפ ןשינַאּפש:שיּבַארַא םעד וזיּב ךנּת םעדי

 ,רָאמָאט :ענליו .ןירעּפלײה .9 שידײ .דָא

 יז 91
-899.409 511} 

 .רַאפרטנעצ :עװקסָאמ .קישטרעּב .? ,ָאקטיווק
 .יק 30 .יזקע 2000 ,יז 14 .גַאל
 שי 899:49--55

 .י ןעגנונכײצ .רַאפרעד סױא טסילש עמ --

 3000 .40 'ז 8 .ַאקליּפסָאהינק ;װָאקרַאכ .קאבירי

892,:49--93* 

 ,(קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ) .'ק 25 .'זקע
5141 899:49--3 

 .רַאכ .קַאּביר .י ןעגנונכייצ .ָארזימ א לרַאק --
 .'וקע 3000 .40 יז 12 .ַאקליּפסָאה'נק :ָאק
 .(קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ .'ק 9

}515( 

 עיגילער ןופ גנוײטשטנַא יד ,ךירנייה ,ווָאנוק
 .עּברַאפ עט.3 .ןַאמלוש .װ---שידיי .ןּבױלג ןוא
 ,ז 184 ,טלעװ יד :עשרַאװ .עגַאלּפױא עטרעס
2 51 

 .ןצ'יּבר *רענַאקירעמַא , רענמידַאר יד ,סַאדנוק
 .ָאלעמ רעד טימ ןעגנױ וצ דיל שיטסירָאמוה ַא
 טעּברַאַאּב *!טײג ןיציּבר יד !ליטש ,ַאש, :עיד
 .י"ָא ,1100161 קירד :ןעשרַאװ}ָא-ָא ...ןכרוד
 יהג 10 5
 ןגד} 899.49--7

 .ןיצ'יּבר רעד טימ יּבר רענמידַאר רעד --
 רעד טימ ןעגנױז וצ דיל שיטסירָאמוה ַא
 מעּברַאַאּב .'ךלמילא יּבר רעד, עידָאלעמ
 10 .יז|4} .י"ָא ,ןַאמלעּפע :עשרַאװ .,..ןכרוד
 .,'רג

51 999:49-7 

 ךיל שיטסירָאמוה ַא .ןיציּבר רענִמידַאר יד --
 יד !ליטש ,ַאש, :עידָאלעמ רעד טימ ןעגניז וצ
 ָאיָא ...ןכרוד טעּברַאַאּב *! טײג ןיציּבר

 10 .ז 8 ."ָא ,262010/ קורד :ןעשרַאוַו
 ,'הג

 ן1} 599.49-7

 ."סעצָארּפ , רענמידַאר ןיא תפומ ס'ניגר םעד --
 .ָאלעמ רעד טימ ןעגנה וצ דיל שיטסירָאמוה ַא
 ,"רלשװעג ןײק טשינ טכַאמ ,ליטש ,אש, :ליד
 יזַא ,קינוער :{עשרַאװ} ָא"ָא ..,ןכרוד סעּברּמַאּב
 .ירג 10 .יז כ
 ן520} 892.49-+7

 עקסנילָאװ רעד ןופ "עלױאװ יד עקשזור, --

 יצמ רעד טימ ןעגנױ וצ דיל ךעלײרפ ַא .,.סַאג

 ":עלעדײמ ןישס וד ,רָאנ רעה. :|!} ןוּכ עידָאל

 יז 8 ,800:18 קורד :עשרַאװ
 ן11 899:49-7

 סלַא עיטסעגוסָאטױא עקינױטסוװַאּב .לימע ,עוק
 :שדױצנַארפ ןופ .גנושרעהַאּבטסּבלעז ןופ לסימ

 6 575 כ



 לארשי ר"ד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ .טרָאּפָאּפַאר ,י

 ..יז 29--ש111 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .,ןיּבור
 ן5פ1 18

 רעש:יטצמפירַא .מ ,העװָאנילַאק ,ש ,רעּפוק
 רעד רעטנוא ,רָאינרעל ןטייװצ ןרַאפ רעּבעגפױא

 "רוטלוק :װעיק ,רּבַאירטסָא .א ןוכ עיצקַאדער -

 יק 65 .'זקצ 8000 .עלעּבַאט ן-ן-יז 120 .עגיל
(51)079 31 

 ,ןּבעל שידיא :קרָאיװינ ,ןטַאקַאלּפ ,ןרהא ,ץרוק

 40 יז 0
891 5541 

 .1927--28 .חיּפרּת רָאי םוצ חול:זיוהרעדניק
 :בַא יד תבוטל ןּבעגעגסױרַא .גנַאגרָאי רעטירד

 152  .ָאנװָאק "זױהרעדניק , ןשידַײ ןופ ןטלַאטש

 .167 זז
 ן5551 6

 .רַא רעדניק ןופ רינעװַאוס .טלעו רעדניק5
 רעד ןוכ טרעצנָאק חסּפ םוּצ ןעּבעגעגסױרַא ,טייַּב

 .ַאק ,סָאלעשזדנַא סָאל ןיא לושסקלָאפ רעשידיא

 .1927 לירּפַא ןעט.22 םעד ,עינרָאפיל
}5561 : 5 

 ,גנופַאס רעדניק ןופ גנולמַאז ַא .גניר רעדניק

 דובּכל ןּבעגעגסױרַא ןלקיטרַא ןוא ןגנוסירגַאּב

 רעיפלעדַאליפ יד ןופ םואײליּבוי ןקירָאי 7 םעד

 ןלוש ןט7 םעד דובּכל ןוא ןלוש גניר רעטצּברַא

 .לַאװרעּפ .סטרעּבָאר ,ּב :עיצקַאדער .,רָאפנעמַאזוצ

 126,60 .5 .מוג :ַאיפלעדַאליפ .ןינעג .י :רעט
* 49, : : 

 ןד1 7

 רעטיָארטעד -- קרעוװורעטסיימ עשרעדגיק*

 .1927 רעּבמעצעד ןט16 .לוש גניר רקלעּברַא

 ,גרעּבנענימ עזָאר ןוא ןַאמזײר לגייפ :עיצקַאדער
87 5451 

 ,ס ,וא ןופ עיפַארגָאצג .וװ ,יקסווָאקַאיטסיק
 ,עגיל:רוטלוק :וװציק .קַאילגורק .מ שידיא .ר .ר
 יר 1,15 .יזקע 8000 .עטרַאק ןך-יז 1
21 529} 

 ןעגנונכיצ ןוא עליה .ךַאלעסײמ ,י ,סינּפיק

 ,1924 ,ּפָאקּבַארָאס :וװעיק .רָאש ַארַאס ןופ

 .יזקע 4000 .יז 69 ן1927 {}
68--892.49 5201 

 ,טנָארפ-װעריַאמ ןפַא;

 ,יקסרוגַא 4ס} .שי

 -ד .עיצולָאװער-רּבַאיטקָא רָאי 10 ,8 ,רעּפיק

 .עקידנטעּברַא עשידיא יד ןוא עיצולָאװער-רּבַאיטקָא

 יז 142  .עגילירוטלוק :חעיק .עֶניַארקוא .ןופ
 : .יק 90 .יוקע 0
{9)==994 3311 

 ..וםינידה לּכ ללּכ .המלש תלהק רוציק
 טַײמ סלַא טלעטשיג ןּבָאה רימ ,..תידוהי השעמו

 ...תולעמ עכילבינ .גיצנָאװצ טיפ ,שטייט ירבע

 ך!| ב וא .ןנושרּפ סנאמ רפ ןיצינ לָאז סצ ידּכ

 -ןרָאהנעשרעה :ןילּבול .רדנוק נוא רּבײװ רפ

 / 160 יז 120--'ס .רעגרעּבזײרטש
}5521 296 

 -סערכ .רעטעּברַא רעשידיא רעד ,א ,ץינשזריק

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד וצ עיטַאמָאט

 רּעשיטסילַאיצָאס ןוא רערענָאיצולָאװער .,,רעטעּברַא

 --1905 ןרָאי יד .111 .דנַאלסור ןיא גגוגעוװַאּב
 רעד רעטנוא  .סעיצולָאװער ייווצ ןשיווצ ,6

 .מ ןופ ןעלקיטרַא ריפנײרַא טימ ןוא עיצקַאדער

 3000 .יז 561 ,ךוּב ןוא לוש ;עװקסָאמ .סעּפַאר
 .יר 2,732 .יזקע
9)=)3 1 

 -לפרּפַא (4) 17 1912 .דָאּב-טולּב רענעל יד --

 ןופ טַאר.לַארטנעצ ןופ גַאלרַאפ :קסנימ ,7

 -169 יז 100 ,דנַאלסורסײװ ןיא ןענײרַאּפָארּפ יד
 אק 33 .יוקע יש

15341 

 ןיא ןעדוי יד ןופ עטכישעג .בקעי ,םיוּבשריק

 גנוהעטשטנע רעד זיּב 1310 רהָאי ןוּכ גיצנַאד

 !גיצנַאד ,1920 ןיא טָאטשײרפ רעגיטציא רעד ןופ

 1998 .םעטסא טמ4 9611242 6, 2ת
 ײז ט1189 ן127401
(924=-)9 151 

 יײמסױא ןעמ ןָאק יװַא יװ .ר"ד ,ּפ ,רעגנילק
 טדגקעטשנָא ערעדנַא ןוא סּבערק ,טכוזדנַיװש ןעד

 .ןעטײהקנַארק עטשירמולּכמ ןעגעװ}} ?ןעטײהקנַארק
 זַא ,ןיא ְךיִז ןעדער סָאװ ,עקנַארק טשרמולּכמ ןוא

 לד ןענעז ן'תמא רעד ןיא תעּב ,קנַארק ןענעז יז

 +'ז 26 .ּברַאפדלָאג ,ש :עשרַאװ ,{דנוזעג רָאג

 ר * ירג 0
61 1 : - 1{ 

 ךוא דנַאלסורסײװ ןיא רָאי 1917 ,וװ ,ןירָאנק
 ןופ טרָאװרָאפ ןוא שידיי

 ָךסרָאפ וצ לײטּפָא ,טרַאּפסיה

6 316 2 



 ןוא עיצול;װער-רּבַאיטקָא רעד ןוכ עטכישעג יי

 ןוכ גַאלרַאפ עכולעמ :קסנימ .װ (3) ,פ .ק

 .'ק 70 .יזקצ 1000 .'ז 96 .דנַאלסורסײװ
9 |537} 

 .מ :שידוי .טָאידיא .{דרַאנרעןּב ,ןַאמרעלעק
 ,1922 .ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ  .יקסװָאלַאזד

 .יז 1,317 |1927 עגַאלּכױא עסייווצ :עליה}
83-3 553 

 .רעסקַאלפ םֶחּנמ :שטייד ||!} ןוּכ ,גרָאּבצגניא ---

 .ז 318 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ .עגַאלּכױא עטײװצ
--83 5591 

 1,6 :ירַאּפ .ןַאמרעּביל סקַאמ .ַאעל ,גינעק
 ,נוזַאּב ףיױא סעיצקודָארּפער 16ך-118 -ה+ה6

 .(סעיפַארגָאנָאמ-רעלטסניק-ןדײ) .רעטעלּב ערעדגוז
7 5401 

 ,1,6 11188916 ;122115 .ָארַאסיּפ לימַאק --

 .עלּב ערעדנוזַאּב ףיוא סעיצקודָארּפער 12-|-16

 .(סעיּכַארגָאנָאמ-רעלטסניק-ןדַײ) .רעט
11 7 

 .עמ יד .ּפ ,וועיורטסענ ןוא .נ ,לעּברעק
 .טנַא רעײז} סצסַאקרָאּפש עשינַאװערָאה עשיכול

 .רַאכ .ק .ה -- שידיא .(גנוטײדַאּב ןוא גנולקיװ

 .רַאכ ןלַארטנעצ ןוכ עיליפ עשיניַארקואלַא ;וָאק

 םַאּב ,ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעכ יד ןוכ בַאל

 30|1 .ק ,א ,צ ןשיניַארקואלַא ןוכ םוידױערּפ

 .יק 12 ,יזקע 3000 .'ז
}542| 3329 

 סָאד ,ר"ד .רשא ןּב םייח ,יקסלעיסָאנסַארק
 םָאק ןוא סענײרק קורד :ענליװ .עטּבעלעגרעּביא

 .וינ *ּפאקראה, גַאלרַאפ :עליה} .'ז 176 .יקסלַאװ

 ןקרָאי
 ן54) 994==(9)

 .ימָאק-סגנורעדנַאװנַײא רעד .ןהנוןי ,לעּפערק

 ןופ גנולהעצרע ע'תמא ַא .רעטומ ןײז ןוא רַאס
 .טרַאװנגעג רעד

141 892:49--8 

 געט יד ןופ גנולהעצרע ."יניס גרַאּב םייּב , --

 .המחלמ.טלעװ רעד ןופ
8--892.49 1 

 רעד ןופ געט יד ןופ עקסערָאמוה ,הרוכּב יד 1--

 ,המחלמ-טלצװ
892.49-3 1541 

- 

 ,השצמ-סקלָאפ ַא ,לעגוק ענעדלָאג יד --
 ןיפ7) 899:49-5

 ,גנולהעצרע עשירָאטסיה ַע .צזױר ענעדלָאג יד --
8--599.49 1 

 ןוכ געט יד ןופ גנולהעצרע .ָאדנַאנרעּכ ןָאד --

 .ןעינַאּפש ןיא עיציזיוקניא רעד
599.49-8 51} 

 .השעמ:טקלָאפ ַא .עקרעדינש יד הנח --
 ן50} 643

 םעד ןופ צטכישעג עגירערט יד .הריסמ יד --

 .גנולעצרע עשירָאטסיה ַא ,בוט:םוי תופסוּת לעּב

892.49-5 5511 

 יד ןופ גנולהעצרע ..."לד רפעמ ימיקמ, --

 .המהלמ.טלעוו רעד ןוכ געט
5521 892:49-5 

 רעד ןופ גנולהעצרע עשירָאטסיה .ןולוק השמ --

 .ַאקירעמַא ןופ גנוקעדטנע
 ן558) 899.49-5

 ַא .ןיפערג יד ןוא רעקסנַאירּב םוחנ 'ר --

 .השעמ עשידיסח
5541 899.49--5 

 יד ןופ גנולהעצרע ,טַאדלָאס יקסײלָאקינ רעד --

 ,המחלמ.טלעװ רעד ןופ געט
1555 898:49-5 

 ןוכ געט יד ןופ גנולעצרע .קַאיריּביס רעד --

 .המחלמ רעשינָאּפַאי-שיסור רעד
3-+296 5551 

 ,גנולעצרע עשירָאטסיה .ףוס ס'בירחנס --
-592:49 571} 

 "יד ןופ גנולעצרע .ליטעטש ענעּבירטרעפ סָאד --

 .המחלמ.טלעװ רעסױרג רעד ןופ גצט
592:49-3 55 

 ןופ געט יד ןופ גנולעצרע .לזגנה קַאזָאק רעד --
 .המחלמ-טלעוװו רעד
592.49-8 551 

 יהעצרע עתמא ַא .טנַאדנעמָאק רעשיסור רעד --
 .המחלמ.טלעװ רעד ןופ געט יד ןופ גנול

1560( 592:49--8 

 ּבעס יצ ןופ גנולעצרע .טצרַא-סטנעמיגער רעד --

2 



 .המחלמ-טלצװ רעד  ןופ
11 899:49-5 

 ןופ גנולעצרע עשירָאטסיה ,ירּבד תֹּב תימולש --

 ,םירצמ.תאיצי ןופ געט יד
5--599:49 : 551} 

 רעד ןופ געט יד ןופ גנולהעצרע .ןיליפּת יד ---

 .המחלמ-טלעפ

 ,עלסימערּפ ןיא ןּבעגעגסױרַא ךעלכיּב עלַא)

 132 ןטיײז ,דנײרפ החמש ךרוד
3--599.49 5651 

 ןוא רעדיל .ץיטָאדַאר יה ,י ,יקצישַאדַאר

 ."ענעגיײא , עּפורג רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .ןעמעָצּפ

 אז 111 :קרָאיװינ .אקרוקס סחניּפ ןופ ןעגנונכײפ
592.49-1 5641 

 .טייצ רעד ןופ טסײג רעד .סירָאמ ,רעשןדָאד

 :לַאק ,סעלעשזדנַא סָאל ,ןטְקַא ירד ןיא עמַאױד 8

 .יז 96 .רבח
-899.19 1} 

 ןעלעוסקעס ןופ ענעיגיה יד .ריד .מ ,ןעוָאר

 עשירענעװ ןופ ןעטיהרעפ וצ ךיז ױזַא יװ .ןעּבעל

 ןוא רענעמ עגנוי רַאפ תוצע} .ןעטײהקנַארק

 יירג 80 .יז 28 ,ּברַאפדלָאג .ש :עשרַאװ ,4ןעיורפ
61 1 

 ןַײד ןײלַא ריד ףאש .אזערעט ,םיױּבנעזַאר

 רַאפ םײהטנגוי עסיד עט}י :עשרַאװ ,קילג
 יז 24 .ןלױּפ ןיא םימותי

5571 

 ןופ ךוּב.גָאט ַא שז ןוא רע ,הנוי ,דלעפנעזָאר
 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .רעּבײרש םענעזעװעג ַא

 .יז 263 :קרָאי וינ ."צטימָאק דלעפגעזָאר הנויג
8-- 599:49 5651 

 .ָאמ ןיא עטכישעג עשידיא .ש ,דלעפנעזָאר
 ןופ ןבעגעגסױרט .לײט רעטשרע .4סעיפַארגָאנ

 ,ז 302 :קרָאײרינ .*גָאט/
(994== )9 5691 

 אז 347 .לײט רעטײװצ -- --
(9)==924 5701} 

 ײװצ ןיא .אנריט ןופ שודק רעד .ש ,ןײטשסַאר

 ,,ז 117 .ךוניחה :עשרַאװ .(לײט רעטשרע) לַײט
8--592.49 {571} 

 :טצעזעגרעּביא .ןעװַָאהטעּב ,ןעמַאר ,ןַאלַאר

 .ּברַאפדלָאג .ש ;אשרַאװ .ַאוד לּפָאק ,ןַאמלואװ .ש

 אז ןככ
}721 282 

 יוּב .צ סידיא .ןלײט 3 ןיא ןַאמָאר .רעמוז ---

 יז 596 .שטיװָאקנַאי סקַאמ :קרָאיײינ .שיד
94-8 31} 

 שדױצנַארפ ןופ ,ןעניגַאּב .| .ףָאטסירק ןאשז --

 .עטיל, וצ עימערּפ ;עליה} .קרַאמ ןרהא

 .'ז 150 .רעכיּב :עשרַאװ |"רעטעלּב עשירַאר

54-8 5741} 

 .ז 297--193 .ןגרָאמירּפ ,1/ -- --
 ן751 54-3

 יז 493--501 .טנגוי .111 -- --
3--94 : 5761} 

 .יז 10,529--497 .טגוּב ,{ֵׁש -- --
 {פד} 54-3

 גדירַאי .ׂ/ .זירַאּפ ןיא הףָאטסירק ןַאשז -- --

 יז 2
-54 1 

 -ַאוטנַא .ׁש{ .זירַאּפ ןיא ףָאטסירק ןַאשז -- --

 ן7פ} 54-3

 ןיא .ש|| .זירַאּכ ןיא ףָאטסירט ןַאשז -- --
 .'ז 502--2609 .ּבוטש

54-8 5501} 

 ןע11 !| 11 .ליצ םייּב ףָאטסירק ןַאשז -- --

 אז 204 .סנידניירפ יד
 ןיג} 643

 .ערּב רעד .126 .ליצ םייּב ףָאטסירק ןַאשז -- --
 ,יז 456--203 .ןרָאד רעקידנענ
548 1 

 אז 647--437 .געװ ןופ ףוס רעד .26 -- --
5458 5531 

 ,נַארפ ןופ .ָאלעשזדנַאילעקימ ןופ ןּבעל סָאד --

 :עליה| .ַאזָאשזּב ;עשרַאװ .טרָאּפָאּפַאר .י :שיזיוצ

 יז 220 38
1554 2: 

 ( 818 כ



 .םױא ןטױל טצעזרעגיא) .ידנַאג ַאמטַאהַאמ --

 .לָאג .ל ךרוד ,טלעװ.גנוי עּפורג רעד ןופ גָארט

 :עשרַאװ {עגַאלפױא עט-2} .(לעגָאפ .י ןוא ןיד

 ,יזקע 700 .יז 166 .צגיל.רוטלוק
32 55 

 שייױצנַארפ ןופ טצעזרעּביא ,ןָאינערּב ַאילָאק --

 .יז 259 .,רָאמָאט :ענליװ .רעּפש הנוי
61 84-5 

 עטפניפ יד} ןּבעל רָאי ןעצ .םירמ ,ןיקסַאר

 :בַײצ) 'ז 156 .טײהיײרפ :קרָאײװינ .{ןרָאי

 .(וָאנײד .י ןופ ןטינשצלָאה ןרא ןעגנונ
571 892:49--5 

 ןַײז ישטניװ ַאד ָאדרַאנָאעלל .י ,טרָאפָאּפַאר

 ,מ .מ טױל טעּברַאַאּב יײרפ .סײקיטעט ןוא ןּבעל
 סָאד) .'ז 112 .טנעירָא :עשרַאװ  .ווָאּפיליפ

 .ַארגָאיּב .ןשטנעמ עסױרג ןופ ןפַאש ןוא ןּבעל
 .(קעטָאילּביּב עשיפ

22 51 

 גנוטײדַאּב יד .ברה .והיעשי ,שטיװָאלַאפַאר
 .ַארּב, קורד ;ָאריצנַאשז עד ָאיר .רוּפּכ םוי ןופ

 שידיי ןיא} .יז 9-|-11 ."עסערּפ עשידיא רענַאיליז

 ןשיזעגוטרָאּפ ןוא
}1 206 

 טָארד עקיכעטש רעטניה ,ףלָאדור ,רעקָאר*
 ,קרָאיײװינ .| .סעטַארג ןוא
2 5501} 

11 = =-* 

 יד 2

 --שידיא .ןַאלּפָארעַא ןופ עטכישעג :נ ,ןיקַאּבור

 ,יזקע 4000 .יז 69 .עגיל-רוטלוק :וועיק .ּב ,ט

 קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ) .'ק 5

 .(11 ימונ
68 : 5921 

 ןסעומש} .ךיילג ךיז טלַאה .ר"ד ,לארשי ,ןיּבור

 ןּבעגעגסױרַא .רעדליּב 18 טימ .{.רעדניק.לוש טימ

 :עליה} ,ז 43 :ןילרעּב .'עזָא; דנַאּברַאפ ןופ

 ן10/23 ימונ *עזָא  קעטָאילּביּב-סקלָאפ
1 2.1 

 ןופ גנולקיװטנַא ןַײז ןוא שטנעמ רעגנוי רעד --

 *נולדנַאהּפָא .ןּבעל ןקידנעטשסּבלעז םוצ זיּב גיוו

 :לײט עטשרצ .גנויצרעד ןוא עיגָאלָאכיסּפ ןגעװ ןעג

 יז 1 ,115 .אזָאשוּב :עשרַאװ .טייהדניק עטשרע יד
156 5941} 

 :ןילרעּב .טסנרעסנּבעל סלַא ליּפש-רעדניק --*
 .(4 ימונ קעטָאילּביּב-ןרעטלע) .'ז 82 .דניק
 ן51 136

 רעצרוק .טעּברַא - קעטָאילּביּב .נ ,ןייטשניּבור
 ?סָאמ .רעוטיקעטָאילּביּב עשידיא רַאפ ךוּבטנַאה
 .ס ,ס ,פ ןופ גַאלרַאפ רעקלעפ רעלַארטנעצ :עוק

 .יר 1,20 .'זקצ 2000 .יז 1,127 .ר
02 1 

 .ןרָאקנוי ןוא רָאקנוי םעד ףליה וצ .2 ?ןיזור
 .רַאװג עגנוי ןופ רענעײל יד ענָאטַאמ ַא .זיירק
 וצ עגַאלײּב עטסױמוא ַא ,גָאטיעסערּפ םוצ *עיד
 .סױא :װָאקרַאכ .(98) 17 'נ *עידרַאװג עגנויג
 ,160 יז 82 ,"עידרַאװג עגנוי. ןרפ עּבַאג
 ןפד} 07

 .ינָאלָאק עכעלטפַאשטריװדנַאל יד .א ,ןיּפור*
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ עיצַאז
 .(ריּפַאס .י ר"ד ךרוד טצריקעג) .לארשי ץרא
 .ןָאדנָאל .ןַאמסײװ .א .י--שידיא
 יו 95
 .ָאר} ריּביס ןופ גינעק-רעּפוק רעד ;ה .ב וה
 .יג 9,50 .יז 204 .רעקוצ :אשרַאװ .{ןַאמ
 ן559) 899.49-3

 הפוח רעד יב טױט רעד .לסוי ,ןַאמלעוייר
 .דלָאג .ש :עשרַאװ .עגרָאטַאק ןופ קירוצ רעדָא
 .'ג } .יז 20 .ּברַאפ

01 899:49--2 

 .יל רפשידײ רעד ןופ ןָאקיסקעל .ןמלז ,ןעזייר
 ..ביא עטײװצ .עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ רוטַארעט
 .לופרַאפ ןוא עטרעמרַאפ עטעּברַאעגרעּביא ןצנַאג
 .(9--כ} דנַאּב רעטײװצ .עּבַאגסױא עטקידנעטש
 .ןטלַאּפש 1044-- ׁ/ .ןיקצעלק :ענליוו
 ןפס1} 08

 .עדַאנַאק ןיא דיא רעד .םהרבא ,ןיװגיײר
 רעדַאנַאק יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןעלַאירעטַאמ}
 .ז 540--248 .עדַאנַאק :ָאטנָארָאט .|| .(ןעדיא
(924== )9 501} 

 .גיניפ .ע--שידיא .ןַאזַאק .עסירַאל ,רענסייר
 ,יוקע 4000 .יז 45 .עגיל.רוטלוק :װעיק .גרעּב
 .(28 ימונ קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא .לוש) .יק 5
 1 891י71-3

 . השס 2



 .געט ןוא ןכָאװ ,םישָאדַאכ ,ןרָאי ,י ,ןַאטיר

 ייל:רוטלוק :װעיק ,(רַאדנעלַאק ןופ עטכישעג}ק

 "גסיװ=רעלוּפָאּפ .'ק 80 .וקצ 4000 .יז 64 .עג

 םעד :עירעס .20 'מונ קעטָאילּביּב עכעלטפַאש

 .(ףליה וצ דימלַאט
9041 52 

 ,דנַאל ,טנַאװ עשיױצעניכ טײז רענעי ןופ --

 :װעיק .,גירק רעגריּב ,טפַאשלעזעג ,ןשטנעמ

 "אפ .'ק 55 .יוקע 4000 .יז 69 .עגיל.רוטלוק

 ,(12 'מונ קעטָאילּביּב עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפ
 ןפט51 308

 :עװקסָאמ .װָאקיר שטיװַאנַאװיא ײסקעלַא
 4000 .יז 40 {1927 !| .1928 .ךוּב ןוא לוש
 .(קעטָאילּביּב-טנגוי) ,'ק 20 .יזקע
9 9061 

 טַײקיטעט רעכעלרעניא רעד רַאפ ןימַאלוגער
 *רַאפ :עשרַאװ .וויטַארעּפָאָאק-טידערק-ןיילק ַא ןופ

 ןטפַאשלעזעג עװיטַארעּפָאָאק עשידי יד ןופ דנַאּב
 ןשילױּפ ןוא שידײ ןיא} .ז 15--11 ,לױּפ ןיא
334 07 

 יא יד ןיא גירק-רעדורּב רעד .א ,יקצואווער

 .םולש ןוא גנואײינַאּב וצ גצוו רעד .סנָאינוי עשיד

 ,יז 52 .קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ ;קרָאי וינ
51 81 

 רעד ןוא רָאי ןט:1017 ןופ עיצולַאװער יד
 סנישירג .מ טױל ,עניַארקוא ןיא גירק רעגריּב

 5000 ,יז 5 ר :װעיק .ערוװיאטילָאּפ

 7? 0 א
 ןפ09}

 רעד ןוא קיטילָאּפ ןױל טעּברַא יד .5 ,ןיזווער

 יא עיצולָאזער :עגַאליײּב .ךַאמּפָא רעװיטקעלָאק

 ָׁשַז ןפַא װָארימידַאלװ .כ ןופ גָארטרָאפ ןרעּב

 ףירַאט יד , רָאפנעמַאזוצ ןײרַאּפָארּפ ןשידנַאּברַאפלַא

 ןגָארפ .ק .ּפ שידי ."ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ טעּברַא

 "נעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפלַא ׂש11 ןופ ןסולשַאּב ןוא

 :קסגימ .ןעגײרַאפ עלענָאיסעּכָארּפ יד ןופ רָאפ

 ןענַײרַאפָארּפ יד ןופ טַארלַארטנעצ ןופ גַאלרַאפ

 .יק 58 .יזקע 2000 .יז 100 .דנַאלסורסײװ ןיא
 ןפג} 1

 .וצ ןשידנַאּברַאפלַא ןטשרע םנופ סעיצולָאזער
 םּוצ עגַאליײּב עטסיזמוא ."דרעזעג , ןופ רָאפנעמַאז

 .יזקע 12000 .יז 25 :צװקסָאמ ."סעמע.
208 5117} 

 -לֵא ןופ ץנערעפנָאק 260 רעד ןופ סעיצולָאזער
 "רעקלעפ רעלַארטנעצ :עװקסָאמ .(.ּבל .5 .ק

 ייזקע 8000 .יז 67 .ה .ס ,ס ,פ ןופ גַאלרַאפ

 "ק 0
1 9 

 ןרַאפ קיטַאמעטַאמ ףַא ךוּב סטעּברַא .י ,קינזער

 לוש :עװקסָאמ ,דניק ןרַאפ ךוּב .רָאינרעל ןטַײװצ

 י'ק 90 .יזקצ 6000 .יז 128 .ךוּב ןוא
(51)079 

 יָאר דדע רעטלַא ףױא ,ןימינּב ,רעלסער
 .'ז 262 ,ןיקצעלק ;עגליװ .4ןַאמ
3--899:49 

}9151 

141 

 .רוטַארעטיל ןופ ןעלטעצ רידנעמַאקער
 -וצ קינַײװ ןרַאפ--לקיצ רעט1 .ןעלקיצ יירד ןיא

 וצ לטימ ןרַאפ--לקיצ רעט.2 ,רענעייל ןטיײרגעג

 םוקלופ ןרַאפ---לקיצ רעט:2 .רענעייל ןטיירגעג

 יףַארגילָאּפסעדָא קורד :סעדָא .רענעיל ןטיירגעגוצ
 =ָאּפזײרק רעסעדָא :עליה} .זקצ 1000 .יז 6

 |דליּבטיל
 ןפגנ 8

 ןבעגעגסױרַא .סופיטכױּב .ר"ד .צ ,ךַאּבַאש

 טנוזעג סָאד ןטיהרַאפ וצ טּפַאשלעזעג רעד ךרוד

 ?זָאט} ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ

 ,'רג 30 . 24 :עשרַאװ
1141 641 

 +םזינַאגרָא ןכעלשטנעמ ןופ ץושטסּבלעז יד --

 (לײט רעטײװצ ןוא רעטשרע) .עגַאלפױא עטייװצ

 ,'ב 1,20 .'ז 180 .זָאט :עשרַאװ .ןלעמצג 23 טימ
 עו 61

 שידיא .גוימָאק ןופ עטכישעג יד .א ,ןיכָאש

 יז 91 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .רַאילָאמס .ה

 .יק 40 .יזקעק 0
529 51) 

 ,סטעטיװיטַאלער צלעיצעּפס יד ,היבוט ,טיִלַׁש
 סיקסווָאקנימ ןוא הטיש סגײטשנײא .עירָאעט
 .נײא .א ןוכ טרָאװרָאפ ןצרוק ַא טימ) ,*טלעוו,
 .יז 11,240, .גַאלרַאפ רענעגייא ;ןילרעּב .(ןייטש
 ןפ191 :

 *ערק רעד ןופ ןרענָאיּפ ,ר"ד ,ףסוי ,ןַאמלַאש
 .שטילעד-עצלוש ןוא ןעזייאפייר עיצַארעּפָאָאק-טיד

 דגַאּברַאפ :עשרַאװ |!} ...ךרו טרעלקרעד רעלוּפָאּפ

 ,380ג2



 יז 30 .ןלױּפ ןיא .העג .ּפָאָאק .די .ד .פ

 .יזקע 0
 ןפעס} 324

 רעד רעּביא ךוּב ַײנ ַא ,ר"ד .בקעי ,יקצַאש

 יוינ ,גנואיצרעד רעשידיא רעד ןופ עטכישעג

 יפס העטרעסעּברַאפ .יוקע 200 .יז 14 :קרָאי

 2 'ג "רערעל ןוא לוש, ןופ קודדּפָא-טַארַאּפ

697 : 
 ן951} 57

 12 טימ :עליה} ,הּביבס ןַײז ןוא אזָאניּפס --

 עּפורג ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא |טסקעט ןיא רעדליּב
 יד 2,20 .יז 854 :קרָאייוינ .דניירפ
1 952 

 .ײטשטנַא .עיצַארעּפָאָאק-טידערק .ח !סעקשָאש

 ;עשרַאװ .ןּפיצנירּפ.טנורג ןוא גנולקיװטנַא ,גנּוא

 ,ןלױּפ ןיא .זעג .,ּפָאָאק .די יד ןופ דנַאּברַאפ

 .דקע 6000 .'ז 0
 ןפ31 354

 .קצָאלָאּפ סױא .,ה ,ןיּבוש

 .עקטָאסַארק איד עזָאר רעדָא

 :עגליוװ .ןַאמָאר רעט

 יז 32
3 

 רעטומפיטש איד

 *נַאסערעטניא ןייא

 .רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר

1524( 

 .ַאּפ .ינַאילידָאמ ָאעדַאמַא .קערַאמ ,ץרַאװש

 .קודָארּפער 15--ז 16 .,16 1018מ416 :זיר
 .רעלטסניק-ןדײ) ,רעטעלּב ערעדנוזַאּב ףױא סעיצ

 ,(סעיפַארגָאנָאמ

7 51 

 :וענעשעק ןטכירַאּב| .סעצָארּפ!דרָאּבצרַאוװש =

 עס
1 9)==4( 

 ,ןטקַא ריפ ןיא עמַארד .סקַאלפ ,פ ,ןַאמצרַאװש

 יז 99 :קרָאי-וינ
 ן9271 892:49--9

 :ןָאטסָאּב .ײט ןכַאמ לעװ'כ ,קרַאמ ,דייווש
 אז 45 .דנעטסעוװ
299.49-1 21 

 ןוא לוש רַאּפ עטכישעג עשידיא .םייח ,סיוש

 ןטשרע םעד זיּב} סנייא ךוּב לייט רעטשרע .קלָאפ

 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא .(םילשורי ןופ ןּברוח

 .ויג .גניר רעטעּברַא ןופ טנעמטדַאּפעד-סגנודליּכ

 ,יז 160 :קרָאי
 ן929| 924==(9)

 .ַארג םוצ ןּבעגעגסױרַא ,1927 ךַאנַאמלַא לוש
 .א עשיאײטרַאּפמוא יד ןופ בוט.םוי סגנוריצוד
 .'ז 128 :קרָאייוינ .ןלוש .ר

1950 37 

 .רַאװ .םידעפ ענעדלָאג ,לאימחרי ,ןַאמגייטש
 ,5! 43 .ַאוָאשוּב :עש
 ן551} 899:49-1

 טסַאפרעפ .הצולח יד .ר"ד ,ַאידַאנ ,ןייטש

 .רָאיןעױרפ ,נויצ עכילטלעװלַא :עשרַאװ ...ךרוד

 ,יז 92 .("ָאזיװ,) עיצַאזינַאג
951 2088:1 

 ןופ געװ רעד ,ןןמחןנ ןקחצ|י ,גרעּבנייטש
 רעשיסור רעד ןופ סענעצס עשיטַאמַארד ,ןייּפ

 שטַײד ןופ גנוצעזרעּביא עטריזירָאטױא ,עיצולָאװער

 .1025 .ַאזָאשוּב :עשרַאװ .טרָאּפָאּפַאר .י ןופ

 .יז 121|ןן1027 !}
1 53-8 

 ,עיצולָאװער רעד ןופ םינּפ רעשילַארָאמ רעד --

 ,ןאמדירפ לאומש ךרוד שיכור ןופ טצעזרעּביא

 .'ז 552 .ַאזָאשזּב :עשרַאװ
141 2232 

 .ליּב ןוא ןעגנונכייצ) .קיטירק ,חנ ,גרעּבנײטש

 ,שטיװָאקלָאװ .א ,רעלטָאק לסָאי ,דוָאמ ינוז ןופ רעד

 .יז 176 ,ןּבעל ;קרָאייינ ,לעּפָאט ,י ,ןַאמּפָאק .ּב
 ן9551 592 9

 :קערש יד סיליפיס .ר"ד ,מ ,יקסװָארדַאשטש

 .עֹּב עױנעג .סיהשנעמ רעד ןופ גָאלּפ עכיל

 יװ ןוצ טײהקנַארק רעמַאזױרג רעד ןופ גנוּבײרש

 .ש :עשרַאװ |4}ןעפמעקעּב יז ןעמ ףרַאד ױזַא

 .דַאטש ר"ד ;עליה} ,'רג 20 .יז 23 .ּברַאפדלָאג

 : 5 ןיקסווָאר

6 1 

 םנופ םיסיכשַאמ טּפױה יד .ג ,יקסניּברעשטש

 :עװקסָאמ .םולּב .ּפ שידיא .ןָאיַאר שינעקירטרַאפ

 .ר .ס .ס ,פ ןופ גאלרַאפירעקלעפ רעלַארטנעצ
 .ױּפ ןרַאפ ךצלכיּב) .'ק 20 ,יזקע 2000 .יז 8

 ,(3 'מונ רֶפ

71 9 

 ;עשרַאװ .טלעװ-ןעקנַאדעג סווָאכָארָאב .ל ,ןיש*

817 : 



 ,(3 *נ קעטָאילּביּב-"טייהיירפ,) .'ז 2
220 : 551 

 .נוצעזרעּביא ןוא םיריש .רזעילא ,רעלדניש
 יז 64 .ןָאסמַארּבַא .ל ;ןילרעּב .ןעג

1 892:49-1 

 רעשידי ןופ עטכישעג .ר"ד .קחצי ,רעּפיש

 ןטַײצ עטסטלע יד ןופ עמַארד ןוא טסנוק-רעטַאעט

 .ַאלפױא עט:2} .רעדליּב 10 טימ .,1720 זיּב

 ײז 221 .עגיל:רוסלוק :עשרַאװ |עג
799 {540} 

 ןעגַאלפױא עט:2} .רעדליּב 22 טימ 11 -- --
 יז .(,4
798 111 

 ,לַאװק ס'עּבעל ןופ .סוקרַאמ ,ןַאמסָאלש
 .רע .ןעלײהט יײװצ ןיא רעדעיל ןוא ןעגנולהעצרע
 יז 160 :קרָאיװנ .לײהט רעטש
0.9 41 

 .ָאר ַא .ןרעטש עדנעזנָאלּב .םעכײלַא-םעלָאש
 ןרָאיטקַא -- לײט רעטשרע .ןלײט ײװצ ןיא ןַאמ

 1,25 .יזקצ 2000 .'ז 271 .צגיל-רוטלוק ;ועיק

 .(4 'מונ קעטָאילּביּב ענַײמעגלַא) .'ר

 ן9431 59949-5

 .יז 7-1 303 .דַאנעװַאנ .לײט רעטײװצ -- --
 קצטָאילּביּב ענײמעגלַא) .'ר 1,42 .יזקע 0

 .(9 'מונ

599:49-8 5441} 

 ןופ גַאלרַאפ צכולעמ :ָאקרַאכ .עדזַאנמיג ---

 .ק 20 .יזקע 2000 .יז 15 .עניארקוא

592.49-3 1541 

 רעטשרעצ} דירַאי םנופ .קרעװ ענעּבילקעג --

 י'ר 1 .יז 11,146 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ .{ךוב

899.49-3 1541 

 .'ר 1 .יז 11155 .(ךוּב רעטײװצ} -- --
8--892.49 71 

 יזצג :וָאקרַאכ .לטיה ַא רעּביא .סעכול ירד ---

 .טלוקזעג) 'ק 10 .יזקע 3000 .' 36 .טלוק

 .(} 'מונ קעטָאילּביּב
}5451 892:49-3 

 .װצנַאג עלעקשָאמ --

 .160 יז 73 .עגיל

 .רוטלוק :ועיק ,ןַאמָאר

 יינוא) .'ק 25 .יקע 0

 ,(3 ימונ קעטָאילּביּב עלַאסרעװ
899.49-3 1545 

 .ש ןופ טרינעצסניא .חסּפ רעטרעטשרַאפ רעד --

 .יז 16 .לושסקלָאּפ עשידי עײנ :ענליװ .ּב

 .(29 "רבח, קצטָאילּביּב טנגוי)
2--899,49 161 

 .סעגָאסַאה ענײלק טימ ךעלעשנעמ עניילק --*

 .ךוּב ןוא לוש :עװקסָאמ
}951|{ 2049 

 .ח"הלז ,ד'רה אפורה םכחה .אגריו ןּב המלש
 ...תוער תורצ וּב רפסו ...ורבח הדוהי טבש רפס

 ונמע ינּבל השענ רּכסמ ומצע םיסנ הז לע ףסונו

 .ב"בות ותנוכתו תיּבה תרוצ םגו ןא"מטא תוכלמּב

 תוכלמּב תתיחנ הלודגה הצרה |!} דובכה ןורחאה תאו

 טרעװ רפס םעד ןיא ...ט"ת ת"ת תנש ַאינולוּכ

 ןיפָארטעג טָאה ןידוי סָאװ תורצ צלַא טלײצ רעד

 םדה תלילע גיא םילוּבלּב ניא תורזג עלַא ןיא

 טײצ יד ְךָאנ|!|ןוּכ ןעדוי ףױא ןעװיג זיא סָאװ

 בוא ,בורח ןירָאװיג זיא שדקמה תיּב רעד סָאװ

 ןַײא טימ טָאה ןעמ יװ ַאײליטסַאק ןופ הרזג יד

 יװ רעמ ,דנַאל ןופ ןעדוי ןעּבירטעגסױרַא להָאמ

 ,ןעקילגמוא יד גוא ,דנעזױט טרעדניה להָאמ ַײרד

 ןעגעז ײז זיּב געװ ןיא ןעּכָארטעג טָאה ײז סָאװ

 .ּבול .ַאּפָארײא ןופ דסח יּכלמ רעטניא ןעמוקעג

 ,'ז 166 .רעגרעּבזײרטש-ןרָאהנעשרעה :;ןיל
(9)==924 1 

 .ַארעּכָאָאק.טידערק רַאפ ךוּבטנַאה .א ,שיומש

 עטרעסעּברַאפ עטײװצ .4(קנעּביסקלָאפ ןװיס

 .ק .דײ .,1 .פ דנַאּברַאפ :עשרַאװ .עגַאלפױא

 ,'ז 194 .ּפ .א .זעג
34 {555 

 יד ןענעװ ןעסיװ רעדילגטימ יד ןעפרַאד סָאװ --

 ןּפ דנַאּברעּפ :אשרַאװ .ןעגנולמַאזרעפ ענײמעגלַא

 .160 'ז 16 .ןעלױּב ןיא ,זעג .ּפָאָאק .דוי יד

 יעג רעהיטַצרעּפַאָאקג רעד ןופ טקורדעגרעּביא)

 .(רהָאי 1926 ן'רַאפ 12 .מונ *גנוגעװ
54 5541 

 עגייש ןייַא רעיײז .קילג רעטכירעגנוא ןייֵא ,ר"מש

 ירעפ עסיױרג רעזעל יד ןיכַאמ טעװ אױ ,עטכישעג

 ןיז סינ רָאט שטנעמַא זַא טזײװ יז ןיגינעג

 .נילע יד טימ ןיּבָאה דײלטימ זומ רֶא זַא ,טכעלש

 ןיצרַאװשַא גידנעטש סָאה ןַאריס רעד םורָאװ ,עט

) 389 2 



 .עטקירדעג יד רַאפ ,ןָא ךיז טמעג טָאג ןעד ,ףוס
 ן955) 592:49-3

 יג ענײשַא רעײז .ןוז סעּבָאּב רעד לעקצַאה --

 קַאמשיג רעײז זיא אױ ,ןױעװיג זיא סָאװ עטכיש

 גוא ,ןירעװ גיטסול רהיא ןופ ןעקימ ,ןױעל םוצ

 זיא רסומ רענײשַא ,ןירערט ןיכײט ןיסיגרעפ ךױא

 טינ זיא סָאװ םעד רַאפ ,ןַארַאפ ךױא רהיא ןיא

 .ןַאװלַאּב ןייק
1561 592:49-3 

 סױרַא אטח רעסױרגַא .הזה םלועּב רעטוטַא --

 .ַאלַאס סרוקיּפַא רעד סָאװ םיאסח יד ןופ ןעמוניג

 סױרַא .ןיּבעל ןייז ןיא ןָאטיג טָאה טַאלּבמױּב ןָאמ

 הרשעמ דהא ידי לע טלעװ רעד ןיא ןיּבעגיג

 ןהירמש ר"ּב הדוהי קסּפינ זױלקּב רשא םינלטּבה

 + .סעלרצמש צקדוי םשּב עדונה
}957{ 892:49--: 

 .ןַאמָאר רעצרוק ַא .םיאנוש ןופ םינּתוחמ --
 ן955) 3

 גנולהצרע עשיריטַאס ןיֵא .תועט רעסואימַא --

 ימיוּב ןָאמָאלַאס סרוקיּפַא רעטמהירעּב רעד סָאװ

 ןלטּב םעד טױט ןיז רַאפ טלײצ רעד טָאה טַאלּב

 .סעקרעמש עקדוי זױלק רעקסּפינ ןופ
1591 892:49-3 

 זיא סָאד .רעּבױר עשינַאּפש ןעשיװצ דרַאכיר --
 זַא ןעמ טהעז ָאד ,קיטנַא ןײא רָאג עטכישעג ַא

 ףוס ןיצרַאװש ַא ,קילג עקַאט טָאה רעכילרע רעד

 טימ גידנעטש זיא טָאג ןוא ,עטכעלש יד ןעּבָאה

 .עטכערעג יד
 ךרוד ,ענליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא ךעלכיּב עלַא)

 32 ןטיײז ,"רעצעזטפירשו ץנַארקנזָאר,
}9601 892:49-3 

 .לוק רעשידײ :;ןיװ .םױשּכָא ,בוד ,רעּפַאנש*

 .'ז 32 .ןײרַאפ.רוט
5611 898.40-1 

 םוצ געװ רעד .ּפָארּכ ר"ד .ּפ ,ןָאסרואיגש

 ןוא טּפַאשנסיװ-שטנעמ ןופ תודוסי יד .שטנעמ

 .ןיקצעלק :ענליװ ,טײקסױעװרענ ןופ טרעל יד

 .(1 ךוּב טּפַאשנסיװ-שטנעמ רעּביא ןטפירש) יז 2
 ן5621 11

 "שטנעמ ! עטשרע יד ןייז ןענָאק עטצעל יד --

 .םױנוצ .+ןעיניל,טכיר ענײמעגלַא} טפַאשלעזעג
 .ז 111,41 .ןיקצצלק :ענליװ ...ןופ טלעטשעג
8 : 1 

 .לגייפ ענרעדליג .ּביל לאומש ,ןַאמרַעדיײנש

 עליה) ,יוקע 8000 .יז 50  .רָאּפַאמעס ?:עשרַאװ
 , .(ּבױרטנײװ .ח :טנכײצצעג

 ן41 899:49-1

 ליבשּב .תוינקדצ םישנ ליבשּב הֹניֹהּת ס"ש
 הטוס} םירצממ וגיתובא ולאגנ ?תוינקדצ םישנ,
 ןענײז "ןעױרפ עמורפ, יד ּבצילוצ .(3"ע א"י
 ןופ {!} ןערָאװעג טוײלעגסױא ןרעטלע ערעזנוא

 תוניחּת עײנ לעיפ טימ תולודג תייתואּב .םירצמ

 ,ןײטשּפע-ןיוװעל :אשרַאװ .תוחתפמה חולּב ראובמּכ

 ,'ז 240--כק .י"ָא
5551 26 

 *עג--קיטַאמַארג ,עדָאטעפ עשידוי-:שינַאּפש

 עגַאלײּב עטסײמוא ַא טימ .ךוּברעטרעװ -- ןעכערּפש
 יד ןוא דנַאל ןופ ןעטפַאשנעגײא יד ַאניסנעגרַא
 .רעסעּברעפ עטירד .ןעטנַארגימע רַאפ ןעטכיזסיוא
 .ַאלּפמעזקע טנזױט ףניפל 8000 .עגַאלפױא עט

 96 .י"ָא ,011:1610102)106 קורד :עשרַאװ .ןער
 ןוא ןעטנַארגימע רַאפ קעטָאילּביּב?ןעכַארּפש) .יז
 ,(עדנעזײר

4 51 

 א ףױא ןזיװרעד} קיטצ יד .ךורּב ,ַאזָאניּפש

 .װ שידיי .ןלײט ףניפ ןיא (ןפוא ןשירטעמָאעג

 *רוטלוק :עשרַאװ ,(עגַאלּכױא עטירד) .ןָאסנַאטַאנ

 יז 111,317 .עגיל
1 71 

 :שידי רעד ןופ לַאנרושז.רעדניק ."יח=לּתש
 .קסירּב ןיא '"יח:לּת, לוש.סקלָאפ רעכילטלעוו

 .יקסנעזדָארג .א :רָאטקַאדער .'ז 16 :קסירּב

 ,קסיירּב ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי ;רעּבעגסױרַא
31 151 

+ 

 "רַאפ רעד ןּבעגעגנָא זיא'ס ואװ ,ךעלכיּב עלַא

 ןענײז ,צגליװ ,"רעצצוטפירשו ץנַארקנזָאר, גַאל

 .ןקורדרעּביא

82 



 1927 וצ תופסוה
 סעּבַאגסיױא עשידָאירעּפ

 (329--919 זיז צז)

 רעד ןופ .ןּבעגעגסױרַא .קרָאייינ ,קָאלג רעזנוא
 , .נ ,סקנָארּב ,לוש םײה רעװיטארעּפַאְטּק

1 14. 

 |9 רעּבמעטּפעס---5 *ג)
8104(1571)} 

 ילטנעכעװ ַײװצ .לַאערטנָאמ ,טרָאוו רעזנוא

 ןיא ןעסערעטניא רעטײּברַא יד רַאפ לַאנרושז רעכ
 רָאּבײל סיאול .טס ןופ ןעּבעגעגסױרַא .עדַאנַאק

 .ײטרַאּפ רָאּבײל רעדַאנַאק רעד ןופ ,ּבייק

296, 

 ן22 רעּבמעװָאנ--5 'נ)

 מס 1800: ע0106,} 12 6

 {(125)8115|  ןגץ?םטע 13 210211621+

 ,צ ןופ .ק .צ ןוכ ןַאגרָא .עגיר ,געֹוו רעזנוא

 0281:8 67)216- 'דער // .דנַאלטעל ןיא .ּפ .ס

 ,94650 ,80ת

 ן27 'צעד--2 י'נ ןטַאלּבנכָאװיײװצ}

 טמפסץ-ע08, אטמפט 1618 21, 28
(815(159)} 

 .געכעו ַא |?קרָאי-וינ} ,ךַאלרעדניק ערעזנוא
 ,לוש.קלָאפ יקסניּפ דוד רעד ןופ לגנוטַײצ פכַאלט

 |9 רעּבמעצעד--1 יִנָו
|8105(150)} 

 .סיד ןרעטסיא-טואס ןופ ןּבעגעגסױרַא ןיטעלוּב

 ,29027 .קרָאיײװינ ,גניר רעטעּברַא ןופ טקירט

 ןרָאטַאטָאר ַא ףוא טקורדעג ,לירּפַא--2 *נ}
{8107(151)} 

 .קרָאיײינ ,שילגנע ןיא ןעגנוּביא עכילגעט

 ףגנע יד ןערידוטש וצ לַאנרושז רעכילטַאנָאמ ַא
 =ײקוידפ םעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא .ךַארּפש עשיל

 .152422 ,ןַאלּפַאק .א 'דער .טוטיטסניא לַאנָאש

 ןרַאונַאי ,טרירעמונ טינ)}

 תמווָק 1186161568 1מ 8ת81ו88

 1675-4606/8 סם, 81001/ץמ, א, צ;
109(135:) } 

 -רָא רעלעיציפָא .ןָאטסָאּב ,עמיטש טנגוי יד

 .דנַאלגנע-וינ ןופ ןויצ ילעוּפ עגנוי יד ןוכ ןַאג

0,. 
 {ץרעמ-רַאורּבעפ--4:3 'נ}

 צסט+?מ'צ ע016ס, 45 006

 {(155)8110) טֹס,, 0861808} 2895

 -יַאדעג טיג ּפמעק ,טשטָאּפ טעגיַאדעג טינ

 ,210627 |רעדניק רַאפ עינָאלָאקײרעמוז} .טעג

 1 'נ ןטפירש-ןישַאמ ;ןעטעלויּב רעכעלגעט|}

 14 רעּבמעטּפעס--(?רעטצעל) 42 *ג ,18 ילוי--
81111341)} 

 ינכעװ .רָאזדניװ ,ךַאװ רעד ןופ סיינ יד=

 "ּבולק טנגוי} ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ןיטעלוּב רעכַאלט

 .לוש גניר רעטעּברַא רערָאזדניװ רעד ַאּב

 ןץרעמ---1 'נ)
{8115(155)} 

 ןופ ןּבעגעגסױרַא .רָאזדניװ ,טלעװ עיינ יד
 .210428 .לוש .ר .א רערָאזדניװ רעד

 ןלירּפא--1 'ינ}

 ףעסעזמבמ 01:016 868001, 200 6

 {(156)0115| !ט6,, לט1םספסז , 4,

 .קרָאי.ינ ,טסָאּפ עיינ

 רעכַאמסערד ןוא קוָאלק

3 27. 

 רעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא
 .90 ןופ עטימָאק

 ( 384 ע



 {| רעּבַאטקָא--1 *7
 ךם6 ןאסוא 2089, 142 560026 !שסתטס.

 {(0111137 ; אסש 9021 :

 ןַאגרָא ןַא .לַאערטנָאמ ,עמיטש סקלָאפ יד
 1. א! ידער .קורדסױא ןשידיא ןעירפ ןופ

 0181000084006 43100158} םצמהמ
 .312646. 26615601מ (קטמאנופמע
 טײט ןשילגנע םעד ןיא ,שילגנע ןוא שידי ןיא}

 זיא---28 רעּבָאטקָא--27 'נ .ג"י 3 ןּבעגעגנָא זיא -

 רעשידיי ַא טימ רעמונ רעטשרע רעד טנײש'ס יװ

 ןגנולַײטּפָא

 ףםס 9668 1461214, 2507 844

})4115(155( 1:8616006 2170, 11021:681. 

 יד .עיפלעדַאליפ ,דלָארעה רעיפלעדַאליפ

 טקורדעג טַאלּבנעכָאװ עשילגנצ-.דיא עגיצנייא

 ןעסערעטניא יד טעמדיװעג ןוא ַאיפלעדַאליפ ןיא

 .400600 .ַאיפלעדַאליפ ןיא ןעדיא יד ןופ

 {ןזיװעגנָא טינ סערדַא {27 ּיװָאנ--2 'נ/
8112(1351)} 

 :5צ ץעכילטַאנָאמ .ָאגַאקיש ,טנגוי רָאגַאקיש

 ילעוּפ טנגוי רָאגַאקיש רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא גנוט?

 ןוא ןישטלאמ םייח :םװיגעלָאק-סגָאיצקַאדער .ןויצ-

 : .210631 .גרעבנאנ .נ

 {רָאטַאטָאר ַא ףיוא טקורדעג ;רַאונַאי--1 *ג)
4115(1401)} 

 רעכיּב

 .דערּפ םינופ גנונדרָארַאפ רעד ןופ גוצסיוא

 1927 ינוי 7 ןופ קילּבוּפער רעד ןופ טנעז

 ,33 וַאטסוא קינעיזד} ץצזעג-ירטסודניא ןגעוו

 ןלַארטנעצ םעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא .(רָאי 7
 .טנַאק רעגליוװ ףױא ןַײארַאפ רעקרעװטנַאה ןשידיי

 .ז 14 :ענליװ
1 838 

 .טַאלק ןופ גנולמַאז ַא .רֹוד רעגנוי רעזנוא

 רעד ןופ רעדניק יד ןופ ןּבעגעגסױרַא ןטעּברַא
 םעד וצ .שזד ,ןָאקײמ ןיא לֹוש גניררעטעּברַא
 / יז 52 :.שוד ,ןָאקײמ .םאײליּבי ןקירָאי ןט.1

: .400 
1 37 

 סגימ ןופ ןּבעגעגסַײחַא ."רעדיל, ,ןמלז ,ןוקָא=-

 ןױריושזד וינ ,קרַאונ .ר .א 451 שטנערּב רעק

 יז 0

 ן971} 899:49-1

 .עגסױרַא .1927 לכיּב-רָאי גנירײרעטעּברַא
 יָאק טקירטסיד ירטנוַאק ןָאסדָאה; רעד ןופ ןּבעג

 ,רַאונַאי ײװצ רעמונ .גניר רעטעּברַא ןופ "עטימ

 יז 58 ,7
1721 231 

 .סױרַא .לַאנרושז ּפמעק גניר רעטײּברַא
 ,עטימָאק ּפמעק גניר רעטייּברַא רעד ןופ ןעּבעגעג
 ,40 יז 88 :אסש צסנעע
 ן9751 37

 רַאזַאּב ןקיגָאטײרד םוצ ךַאנַאמלַא-רַאזַאּב
 קיטנוז ,לירּפַא ןט30 תּבש ,לירּפַצ ןט20 קיטיײרפ
 ןּבעגעגסױרַא .קיצנַאװצ .ןוא .ןּבױ.ןצניינ יַאמ רעט1
 .יז 80 .ןלוש גניר-,ּברַא עשיאײטרַאֿפמוא יד ןופ
 ן574) | 37

 רעטײּברַא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טכירַאּב
 .רַא עשידיא עטרײינַאגרָא יד רַאפ ןָאשנעװנָאק
 גָאטנוז ןעטלַאהעגּפָא .לארשי ץרא ןיא רעטײּב
 ןופ ןעּבעגעגסױרַא .1027 ,רַאונַאי ןעט2 םעד
 יד רַאפ טצטימָאק רעטײּברַא ןעלַאנָאיצַאנ םעד

 ַאניטסעלַאּפ ןיא רעטײּברַא עשידיא עטריזינַאגרָא
 -קרעװעג עשידיא עטגינַײארַאּפ יד ןופ טריסרָאדניא
 יז 24 :קרָאי ויג .ןעטפַאש
 ן751 | 31

 .סױרַא .1927 ךַאנַאמלַא:לוש רעשטיּב:הטעּב
 "הטעּב רעד ןופ םואעליּבוי ןכַאלרעי םוצ ןּבעגעג
 - .יז ןפ2} .לוש גגיר .ּברַא .ּפָאמוא רעשטיּב
87 : 9761 

 --1992 גניר רעטײּברַא סנייא שטנערּב

 .ַאדער לַאנרושז םואעליּבוי רעגירהָאי 38 ,7

 יז 0,600 :קרָאי וינ .שטַאגלוּב יתּבש ןופ סריג
0. 
 ןפלד} 1

 ,לישרעה) .ןעגנולהצצרע סיגרעּבנעדלָאג .מ
 118-  :ָאקסיצנַארפ ןַאס .(עניּפ ,לעכַאט סיכדרמ

 ,יז 31 .י"ָא ,108016 ?;8
592:49-8 71 

 ץרוק .ןעממַארג ןיא הליגמ יד ,השמ ,ןַאמכוה

 :סיאול .טס ...ןופ ןעּבעגיגסױרַא .ףרַאש ןוא

 26 ןכ
 ן79} 892:49-1

4 985 2 



 םואעליּבוי ןעטסגיסיירד ןוא ףניפ םוצ לַאנרושז

 יס װָא ןָאשײאיסָאסַא לעשיפענעּב רעללימס ןופ

 .40 יז ן110} .ַאיפלעדַאל
 ן9501 26

 רעגירהָאי ןהעצ רעד דובּכל םיטחושה גח
 *393 לַאקָאל ,םיטחושה תדוגַא , רעד ןופ גנורעייפ

 .סױרַא (10917 ,12 רעּבמעװָאנ ןיא טעדנירגעגל

 .יז 26 :ָאגַאקיש .לבויה דעו םעד ןופ ןעּבעגעג
 ן951) 11

 .ינַאגרָא-לוש עשיד" :קסירט .ץנַארקנּבױט ַא
 :עליה} .'ז 24 |!| .קסירוט ןיא גנולײסּפָא עיצַאז

 יָאװ} קסירט ןיא לוש.סקלָאפ עשידיי עקיסַא7
 רעד ןופ םוײליּבוי ןקירעי:2 םעד דובּכל {יל

 ןלוש רעד ןופ ץנעטסױקע
 ן951 37

 .2 .ָאריװ-ַאניאמ--וװעירטימד .װח .1 .רעגערט

 ,סינּפיק .י--שידיא .ַאדרַאּבַאכ--װָאטנָאכַאי ,ע

 30 .וקע 5000 .יז 67 .עגיל-רוטלוק :װעיק
 ,(21 ימונ קעטָאילּביּב-ןרענָאיּפ ןוא לוש) .יק

1 3 

 .רָאיוינ יד רַאפ רינעװאוס רַאזַאּב םואעליּבוי
 דנַאּברַאפ .ּברַא .צַאנ-.דיא ןופ ןעלוש קלָאפ רק

 ןלוש ןוא טָאטש ןופ טריפעגכרוד ןויצ ילצוּכ ןוא

 ןט25 זיּב ןט22 ןופ .פ .א ,נ .א ןטעטימָאק
 ,40 יז 64 ,1027 לירּפַא
 ן5541 37

 ערהיא ןוא אשרַאװ ןיא הלהק עשידוי יד
 ןיא} .'ז 121 -133-11 :עשרַאװ .סעיצוסיטסניא

 {שילױּפ ןיא שיאערּבעה ,שידײ
1 351} 

 רעד דובּכל ןּבעגעגסױרַא .רעדניק עשידיא

 .נָאמ .ןלוש ץרּפ יד ןופ גנוריאודַארג דעטעּבײ

 .יז 711132 :לַאצרט
151 7 

 :סױרַא .ר ,א 200 .רּב רעיּבַארַאסעּב רעניטַאח

 יּפַא .םואעליּבי ןעכילרעי ןעטשרע םוצ ןעּבעגעג

 .רָאטקַאדער ,ןַאמשיפ ףסוי ,1927 ןעט3 םעד ליר

 .49 ןיז 431
}9571 31 

 רעד ןיא ןעכזיניַארקוא .9 ,ק ,יקסרַאּבול
 * .40 'ז 161--130  :סצדָא .ךַארּפש רעשידײ

 .(םגתסחזאש 8 ,88840086 .וקלע 0

329 = 

 !0תססעאסס 1180נ:חזץשפ7 8

 + ססמעא". םעקה. 1927 ץק- עי 1.)
4 4955 

 .1909 ןיא טצדנירגעג גנולדנַאהכוּב יקסדיל .י

 . ךוא שיאערּבעה ,שידיא ןיא רעכיּב ןופ גָאלַאטַאק

 ז ש11,27 :קרָאי ַײנ .1027 שילגנע
 ןפיפ} 01

 רָאטקעס ןשידיא ןופ לַאנרֹושז .קינװעריאמ

 ןּפַא טעטיסרעװינוא-װעריַאמ ןשיטסינומָאק ןופ

 :א :עיצקַאדער .יקסװעלכרַאמ .י .י ןופ ןעמָאנ
 .א ,שטיװָאקלַאפ .ע ,רעכעטשלדָאנ .ז ,ןַאמכַארּב

 *ענ ןּבָאה לַאנרושז םעד .ןיקסָאר .ּב ,רענװָאק

 ןסידיא ןופ ןטגעדוטס יד טקורדעג ןוא טצעז

 -סָאמ ,טצטיסרעווינוא-װעריַאמ .מָאק ןופ רָאטקעס

 ,חקע 200 .40 יז 31 :עװק
1950 06 

 ,סעטַאמ ,שטייד ןוא רשא ,שטיװַאסונַאמ

 עמלָאּפ עשיטַאמַארד=שירָאטסיה ַא .איבנה-והילא

 עירָאטַארָא ס'נָאסלעדנעמ סקילעפ רַאפ ןפַאשעג

 טײהײרּפ ןופ ןּבעגעגסױרַא .לײט עטשרצ .והילא

 -ַאקיש .רטסעקרָא ןילָאדנַאמ ןוא ןײירַאפ גנַאזעג

 ײז 36 ןָאג
8--892:49 111 

 ןָאשנעװנָאק רעטנצכעז רעד דובּכל רינעווַאס

 ירַאּפ רעטעּברַא רעשיטסילַאיצָאס-שידיא רעד ןופ

 ךט.16 ויּב ןט.|2 ןופ ָאגַאקיש ,ןויצ ילעוּפ יט

 ריָאגַאקיש ןופ ןּבעגעגסױרַא .1927 ,רעּבָאטקָא
 .40 'ז 40 .טעטימָאק ןָאשנעװנָאק

9951 

 -רַא רעשידיא .ףעטנָאי גנילירפ רעטשרע
 .40 יז 56 :קרָאי ויג .טעטזרעװינוא רעטעּב
2331 9951 

 לוש ץרפ .ל .י רעגעּפיניװ רעד ןופ םַארגָארּכ

 .'ז ןֿב} :געּפיגיװ .1927--28 רָאי ןרָאפ
0 9941 

 רעד ןופ םואצליּבי רעטסגיצנַאװצ ןוא ףניפ

 -ָאס .1927--1902 201 לַאקָאל ןָאינוי סרעקעּב

 .40 יז {110} .לַאנרושז רינעװ
}59 231 

 ןטשרע, ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ןעגנַאלק עיירפ
 -יציפמ, לוש-לגניי רעִד ַײּב *בולק.רעדניק ןשידײ

6 886 



 :טריגַאדער ."גומפ .ט, לוש.לדײמ ןוא "הלּכשה
 :ָאטיל} .'ז 23 :ענליװ .ּבולק ןופ עציסימָאק א
 {טריפַארג
 ן991 א : 37

 םצד ןופ טרָאּפער רעכילרהעי רעטסגיצנַאװצ

 ,גניר רעטײּברַא טנעמטרַאּפעד ירטצמעס קרָאי וינ

 .יז 52 :קרָאי וינ
71 231 

 .טיג .א גַאלרַאפ (שידײל 2613 גָאלַאטַאק
 : .'ז 32 ;עשרַאװ .ןיל
01 9 

 ,ָאיצַאנישידיא ןופ ןעטקנוּפ סנָאיצוטיטסנַאק

 ,ינַאּבלָא ןיא ןעמונעגנָא דנַאּברַאפ רעטעּברַא ןלַאנ

 ןופ ןסײהעגטוג} 1012 רעּבמעצעד ןט30 םעד

 .(טנעמטרַאּפעד סנערושניא טײטס קרָאי וינ

 .160 יז 32 ;קרָאי וינ
 ן599} = 1

 .ּבָאק ןופ עצעזעג ןעּבעג דנוא ןָאשוטיטסנַאק
 םעד טעדנירגעג ןייארעּפ סגנוציטשרעטנוא רעניר

 יונעגנָא ןוא טרעסעּבעגסױא ,1890 ,יַאמ ןעט0

 יז 59--73 :ןקרָאייוינ} ָא"ָא ,1927 ,ינוי ןעמ

 {שילגנע ןוא שידַײ ןיא}) 0
56 {1900} 

 .ססָארג ןָאשײגערגנַאק רעד ןופ ןָאשוטיטסנָאק

 .עג ,ןייארעפ סגנוציטשרעטנוא ןעקנַארק רעטסַאמ

 .עּבעגסױא .1901 ,רעּבָאטקָא ןעט60 םעד טעדנירג

 .1927 רַאונַאי ןעט22 םעד ןעמונעגנָא ןוא טרעס

 ,169 'ז 35 :קרָאי וינ
 ן10011 36

 ןקירָאי-ןײנ םוצ ןּבעגעגסױרַא .?ךַאלעטייװקזח
 רעמעלרַאה ײרד יד ןופ טרעצנָאק ןוא ײליּבוי

 .ןלוש רעדניק רעטעּברַא עשידיא עשיאַײטרַאּפמוא

 .יז 96 :קרָאי וינ
1031 7 

 קלָאפ עשידיא ןופ ןּבעגעגסױרַא .טלצוו רעדניק
 יז ן16} :סעלעגנַא סָאל ,רעדניק לוש
 ן1003) 37

 .ןעזיטיס רענַאקירעמַא רעד .פ .ס ,רעמערק

 ןָאהט ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא ,ןעסיוװ ףרַאד ןעמ סָאװ

 .ײארעפ יד רכ רעגריּב ַא ןערעװ ליװ ןעמ ןעוו

 גושטַאנ רעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא .ןעטַאַאטש עטגינ

 .100 'ז 48 :קרָאי וינ ,געיל דא ןָאשיײזילער

 ,טנעס 8
}10041 : 84 

 *בויא עיירפ} .עמַארד-בויא יד ,9 ,סטרעּבָאר

 .יז 67 :ָא'ַא ןגנוצצזרעּביא
}10051 899:49-1 

 רעלַארטנעצ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ךוּבײלוש
 ,יפ ןיא ןלושקלָאפ עשידיא יד ןופ גנוטלַאװרַאפ

 .דמלמ .מ ,ץֹסַאק .מ :ציצקַאדער .עיפלעדַאל

 .40 ז 2624 35

37 1001 

 ץרּפ .ל .י רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ןעגנוצָארּפש

 ןקירעי:13 ןוא גנוריאודַארג רעד דובּכל לוש

 .40 יז 43 :געּפיניװ .לוש רעד ןופ ײליּבוי
 ן10071 37

 ץרא ןיא רעטעּברַא ןעשידיא ןירַאפ תילכּת ַא
 רעטעּברַא "הנסה, ןופ גנודנירג רעד וצ} לארשי

 ןיא טפַאשלעזעג שזדעגטרָאמ ןוא סגנורעכיזרַאפ

 יידיא םעד רעּביא ןערעפיצ ןוא ןעטקַאפ .(י"א

 ןוא לָאר ןַײז ,דנַאל ןיא ןעּבעל רעטעּברַא ןעש

 יעמַא ןופ ןעּבעגעגסױרַא .לארשי ץרא ןיא ףמַאק

 .עכױרַאפ רעטעּברַא "הנסה, טעטימָאק רענַאקיר

 :קרָאי וינ .טפַאשלעזעג שזדעגטרָאמ ןוא סגנור

 אז 0

2051 1 

6 387 2 



 ןיא סעּבַאגסיוא עשידָאירעּפ .טז
 ןכַארּפש ערעדנַא

 עלַארטנעצ רעשיפַארגָאילּביּב רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ
 .ןילרעּב ,(שטייד) יושדנור:עזָא

 086 םתטמספסמהט , 668611508210 086" ,

 ןז) 29006286/ 4, םסתֹומ יש 8,

 .ץיװָאנרעשט ,(שטייד) גנֹוטייצ עשידיײטסַא

 4018006)084 00?261מ9, 81:2402 868-
,66:28041 ,5 16 11 

 ,ןיטעלויּב
 8. } 8. םוטוסוְצֹמ 1ם!?0זזמגסצ)מִצ

 151 חםטמסט".

 .עשרַאװ ,(שילױּפ) ינײצַאמרָאפניא ןיטעלויּב
 810166צמ 1010/מ2סצ)םִצ 2001821:ט 28-

 דשס00וש68:0 :א8ט62901611 521:01 ,;ץ0סש-

 ן+| 8108 ר 201806, 302182868.

 .קרָאייװינ ,(שיאערּבעה) רודה ןּב

 862-11240/, 114 2140 םטס., אסש

 151 5 סע

 .קסירּב ,(שיאצרּבעה) גכֹוּכ ןּב

234 81810540008 ,"0862-2400880 .8004 

 1 8:2656 ח/8;

 .ָאגַאקיש ,(שילגנצ) ןיזעגעמ:תירּבײיוּב

 ם'מגו ם'/168 1029221םס, 118 61:ם60ת

 1 56ע.} 6810280 114

 .עשרַאװ ,(שיאערּבעה) ןנלגד
 264. 009810180* , 6:8010208 9, זמ. 54

 131 ר 8:5288-

 .ןָאדנָאל ,(שילגנע) ןעידרַאג שיאושוד יהד

 זמס /60188 (642:014מ, 20 140, 64

 ן| 860661, 102600מ 2, 0. 44

 ןגפ| 01186067608/, 2188 90, 0 28282. ,עשרַאװ ,(שיאערּבעה) ךרדה

 ,םילשורי ,(שיאערּבעה) טּפשמה

 011810180026", 2. 0. 3. 769} יד ּת

 {111 1615816תנ.

 ,ןָאדנָאל ,(שיאערּבעה) םלועה
 118018מ, 77, 61689 2088611 84ע

 ן12| } 1:0860מ לע. 0, {?

 .עשרַאװ ,(שיאערּבעה) דיתעה

3781:828684 ,|| 01!8 ,"0268110 .860 

11 

 .ַאדוּב ,(שיאערּבעה) לארשי תמכחל הפוצה
 .טשצּפ
 םע, 1, 8!ג0/, 38201:0108 85; 806082-

 ס089 13.

 .פשרַאװ ,(שיאערּבעה הריפצה

 ח11806/12" , 1:08280 54, ר30218280844

1 

1 

 ,םילשורי ,(שיאצרּבעה) תמיקה ןרקה

 ןופו {ןזיװעגנָא טינ סערדַא}

 .ץשרַאװ ,(שיאצרּבעה) ריעצה רמושה

 זע. 0112520480ע 2202", ט1/ 2108

302:828684 {50 11} 

4 8 2 



 .םילשורי ,(שיאערּבעה) רוּתה

 864, 08840ע 2, 2, 0. 30צ 470, 96ע6-
 ן11 8816עמ.

 .עקָארק ,(שילױּפ) ַאקלַאװ
 8660. חטט81:28", םזמגמטס} 8086ע6װ, 2

 ןגװ םש, 66ע?ג67 20, 21246.

 .ױדניװ ,(שסיײײד) גנוטייצ עשיודניוו

 101062018086 26נ?גמ8, 481821106281/.
301860804 ,7 {2} 

 .גָארּפ ,(שטייד) רהעװטסּבלעז
 ן21} 8610806ש6 מע, 6616108 22, תעהק 1.

 .םילשורי ,(שיאצרּבעה) הסדה תועידי

 112082988ת 11601621 01980152610ת, 4. 04,

 ןפ} 3. 101, 961:9216מ.

 "תוּברּת, תורדּתסה לש ױּכרמה דעוה תועידי

 .עשרַאװ ,(שיאצרּבצה) הָינלוּפּב

 1ך8נ804-960904+, 1א81641 22, 602/-

 יג 828084

 ןיװ ,(שטיײד) רעטײּברַא עשידיי רעד
 םסז 946019686 4/0614ס/, 81זמ2ט0/-

10 0168 ,1 88886 251 

 .ףיװ ,(שטײד) דנעגוי רעטײּברַא עשידיי

 94618626 2/061161-909:6ת4, 8:1וענ8116/-

 51 24986 1, ר71סת 104

 ,ךיריצ ,(טטײד) עלַארטנעצסערּפ עשידיי
 964615686 2:68526ת1/810 6, 6

 1 8, 20ע108.

 .גרוּבסערּפ ,(שטַײד) גנוטייצסקלָאפ עשידיי
 064618626 1 01482616ט49, ?טעמססס(6

18:811818084 ,50 1 

 ,ןילרעּב ,(שטײד) יושדנור עשידיי

 140190ת6 תטמ0פסמבנ 104 .1161061:806 
 1 םסעוות .ׁש 13.

 .ןיװ ,(שטיײד) וויכרַא סעשידייי

 966150808 2וסתֹוט, 2481 הא +6
 1 29, טוסמ 84צ41

 .ןיװ ,(שטײד) טַאלּבנעילימַאפ סעשידיי
 166190068 2811116מ01214, 28מ02106/8.

21841818784 (9 1 

 .ןיּברַאכ ,(שיסור) ןוישז ַאיַאקסיערוועי

 ןמקסעסאגג 1632  ,(תע8:0324
 צד. בי 110804/ (סעהּהעסעח, 2800.

 טפַאשנצסיװ דנוא עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ

 ,טרופקנַארפ ,(שטײד) סמוטנעדוי סעד

 סע, { םסומסזמגממ 568 סע181ע. 6,

-1:6818 51} 

 .טשפּפַאדוּב ,(שירַאגנוא) צעֹווֹעי סע טלומ

 21016 68 1876, הסטהצ-ט 14, 8008-

 1551 ץ086 1

 .יא סָאנעוּב ,(שינַאּפש) ַאטילעַארזיא ָאדנומ
 .סער
 טמ00 189261108, 041120 2483 סט8

 ן54) 4168,

 .ןילרעּב ,(שטייד) "טרָאז ןעגנולייטטימ
 4011011086מ, 28088806 606/ (068611-

 308214 חסעפ", 801010862556 20, 861-

 ן5| ןּומ ק 57,

 ןעּפרעװטנַא ,(שדױצנַארפ ןוא שימעלפ) יּבּכמ

 118608401, 9884 18100/28112286 1, 84ת4-
 1 רעסעקסמ.

 | .ןיװ ,(שטיד) .ַארָאנעמ
 116ת0ע8מ } 26118/2982886 153, 1/1סת 1.

 יי
 .קרָאייויג ,(שילגנצ) לַאנרושז:ַארָאנעמ
 ףתס 1/680ע8מ 90טעמ3)}8 6 8

 1531 תצסמטס, !אסשש 3011

 עשרַאװ ,(שילױּפ) דנַאלגעשּפ שַאנ
 ןא852 01268180, גאסששס11041 7, 31081-

 ןֿו 5288.

 .קרָאײװינ ,(שילגנע) ןײטסעלַאּפ ֹוינ יהד
 ףתס ןאסש 221680מס, 335 102921מ9-

 ?סמ 81/661, 81001!ץמ , ןאסיז + סע ,

 יי

 ,םילשורי ,(שיאערּבעה) הביתנ
 866 טאס1טג", 2 0. 8, 607; 96עט-

8816 411} 

2 



 .קרָאייװינ ,(שילגנע) ירעמַאס

 ּפטמגמוהעצ 01 ןהטסם6פ 01 9ט3ו8ת 1046-

 ן'086 114, 2146 .וטסתטס, !אסשש 0114

 א
 ,ןעּפרעװטנַא ,(שימצלפ) לַארטנַאס ַאל

 1:8 06201216, 1:8ת06 1:001086:886 1324

 11 106ש6זקסת.י

 .טשערַאקוּב ,(שינעמור) יַאניס

 סֹומהֹו 811802 1/2ו2מ 24, 806046811,

=5( 

 ,טשרַאװ ,(שיאערּבעה) ןטק ןוּתע

 ח910מ 16818מ", 08106828 41, 14.244

.8122 41} 

 .עשרַאװ ,(שילױּפ) יװַאלדנַאה דנָאלגעשּפ
 2/268180 22מ0/10שצ, ט11,/ 6842

.10818288 ,29 (5} 

 ,גרעּבמעל ,(שילױּפ) ינשטעלָאּפס דנַאלגעשּפ

 / ץעקס81846 םקסנסס2םָצ, םו. 101081661-
,16 ,1 028 1 

 .םילשורי ,(שיאערּבעה) לארשי לוק

 1266, 1601 18:861, 2, 0. ם. 819,

 ןיִו 16188161.

 ,םילשורי ,(שיאערּבעה) רפס תירק

 ןז)ןה6מ ססַפתסע) 2, 0, 4. 56, עסעט-
8816104 11 

 ,זירַאּפ ,(סיסור) טעװסזַאר

 108880169,} 9 תטס ל?!מסט850, 8

 ן} 6
 ,(שדױצנַארפ) וויאישז רערעטיל יװער ַאל
 ,זירַאּפ

 128 םסטטס 12116/21:6 9טו/00) 60

 {11 עזטע21, 28118 164

 .ןיװ ,(שטײד) עמיטש יד

,}1 8208628681292986 ,8416 216 
 {521 טשנסת {

4 590 2 



 ןעמענ ןופ לטעצכוז .טוו





 196 א

 14 .א .א
 990 257 106 05 63 33 ,3 .א

4 259 296 

 .ג .א

 139 .פ .א

 194 191 179 .- .א

 209 אֹּבאןֹּב אּבא

 355 ןטנענָאּבַא

 988 ,ה ,שט--בֵא

 379 993 229 .א ,קושטּבַא

 89 רעװ יבא

 153 קענ--ּבַא

 820 ,ג ,זיוהסעּבַא

 35 .ק ,װעשטורעּבַא

 856 .ד ,שטיװָאמַארּבַא
 107 106 60 שריה ,שטיװָאמַארּבַא

0 158 296 297 290 

 אַבּראַמאָװיטש,  57 97 98 380

 94 5/ לארשי ,שטיװָאמַארּבא

 207 205 ןָאעל ,שטיװָאמַארּבַא
 99 59 71 55 35 ,ר ,שטיװָאמַארּבַא

0 129 179 859 

 עז בקעי:םולש ,שטיװָאמַארּבַא

 םירפס-רכומ עלעדנעמ
 296 .ש ,ןָאזמַארּבַש

167 166 169 41 

178 176 174 3 

 א

 828 129 י ,ןָאסמַארּבַא

 552 .ל ,ןָאסנַארּבַא

 225 .ש ,יקסמַארּבַא

 299 קחצי ,לנּברּבא

 125 סקַאמ ,יקסנירּבָא
 295 קחצי ,ןבא

 304 204 45 המלש ,לוריבג ןבא
 374 םהרבא ,ארזע ןבא

 520 ,ס ,װָאּפַאגַא
 301 290 252 78 65 .ש ,יקסרוגַא

98 376 

 330 ,חעצניגַא

 550 רַאדנעלַאק רוטלוק-ירגַא
 229 לליל ,םַאדַא

 550 ערדנע ,ידא
 201 .װ ,רעלדַא
 874 111 0 לקנַאי ,רעלדַא

 199 154 152 146 סוילוי ,רעלדַא

3 170 171 

 198 159 194123 ּפ בקעי ,רפלדַפ

9 160 161 162 168 164 165 

 55 ר"ד .סקַאמ
 177 פיליס

 155 םעס ,רעלדַא

 55 ר"ד .סקילעפ ,רעלדַא

 72 55 ךירדירפ ,רעלדַא
 72 ,ש ,לצדור--רעלדַא

 229 ם"דא

 ,רעלדַא

 ,רעלדַא

 258 ןהּכה ם"דא

 28 .ּפ ,ןַאעדַא
 229 ,ש ,יקצַאלעדַא

 יי ,ןיװעז עז ר"ד .א ,ןַאמלערַא

 399 רעד ,רעטעּברַא רעסעדַא

 550 ףַארגילָאּפסעדָא
 229 .מ ,רעגעלשרעדא

 1352 צָאד'װירּפ .ח ,ןָאירדַא
 166 150 ,ה--א

 57 ןרהא

 63 .מ ,ןָאזנרהא
 64 159 158 157 רַאקסָא ,דלייאוא

 155 סיאול ,סעלָאוא

 209 ץלוי ,ןַאמרעּבוא
 290 179 ב"ד .ץיבוא

 257 143 58 35 41 היצשי ,רעגוא

232 

 57 .מ ,ָאקנעידװַא

 350 ,* ,יקציװָאניװַא

 7 רטירוקטנװָא

 4 ףמיטש רעדצנַאשזצװַא

 96 טרעּבָאר ,ןעװָא

 0 סעײנ דנצבָא

 832 215 קחצי ,ךוּברעװַא

 107 ,מ ,ךוּברעװַא

 209 לאומש ,ךוּברעװַא

 880 195 ידַאקרַא ,ָאקנעשטרעװַא

 290 ברה ,ױל ,יקסניצװָא

 291 ן}} טסוגױא
 11 .ש ,יקסווָאטסוגױא

 117 סעצַארָאהמַא סױא
 408 152 105 40 .נ ,רעדנעלסױא

7 350 

 לָאפנעמַאזוצ רעכילטנעדרָארעסױא

 ָפנײּב-סקלָאפ עשידיא יד ןופ
 519 טטיל ןיא

 ...גנונדרָארַאפ רעד ןופ גוצסיוא

 356 ץצזעג+ירטסודניא ןגצוו
 830 209 155 םירפא ,ךַאּברּעױא

 ךַאּברעױא -א



 לוש רעײנ רעד וצ ןגעװ יד ףַא
29 

 15 (עשרַאװ) ךַאװ רעד ףיוא:
 529 (ועינעשעק) ךַאװ רעד ףױא:
 12 יוּבפױא

 350 רעד ,לארשי.ץרא ןופ יוּבפיוא:

 319 (סעריײא סָאנעוּב) גנַאגפיוא

 825 (טנַאװַאה) גנַאגפיוא

 886 (גַאלרַאפ) גנַאגפױא

 522 (זדָאל) םוקפיוא

 20 (י"נ) רעד ,םוקפיוא

 330 (גַאלרַאפ) םוקפיוא

 159 ןיניײא ,ןיווריוא

 159 ןָאטגנישַאװ ,גניוװריוא

 .ג ןינעל עז .א .װ ,ָאנַאילוא

 251 .א ,ַאװָאנַאילוא
 289 197 199 ַאטרעּב ,ןַאמלוא

0 281 

 46 דךלָאּפָאעל ,ןייטשלוא

 45 יפָארּפ ,לעוגימ ,ַאנומַאנוא

 20 ךוּב רעזדנוא

 354 קָאלג רצזנוא

 399 רָעמַאה רעזדנוא

 יָאה רעזניא עז גנונעכָאה רעזנוא

 גנונעפ

 14 ףליה רעזנוא

 26 (טשערַאקוּב) טרָאװ רעזנוא

 16 (עשרַאװ) טרָאװ רעזנוא

 (ײמָאלָאק--בובל) טרָאװ רעזנוא:
328 

 .שדוח ;לַאערטנָאמ) טרָאװ רעזנופ

 24 (לַאנרושז

 .ייװצ ;לַאערטנָאמ) טרָאװ רעזנוא

 354 (טַאלּבנכָאװ

 29 (עגיר) טרָאװ רעזנוא

 26 (טשצרַאקוּב) געװ רעזנוא

 328 (קָאטסילַאיּב) געוו רעזנוא

 16 (עשרַאװ) געװ רעזנוא

 5 (ענוװַאק) געװ רעזנוא

 354 (עגיר) געװ רעזנוא

 5 (ץעלדעש) געװ רעזנוא

 (לַאנרושז = רעדניק) געוו רעזנוא
105 

 רעזנוא

 רעזנוא

 827 רבח

 7 טַאלּבגָאט

 לעּבייא--ףיוא

 6 רעטַאעט דשזנוא

 14 טפַארקּבײרט רעזנוא

 350 טנגוי רעזנוא

 355 רוד רעגנוי

 322 געװ רעשידוי
 5 (ענדָארג) ןּבעל

 855 (צשרַאװ) ןּכעל

 רעזנוא

 רעזנוא

 רעזנוא

 רעזנוא

 322 (רימדול) ןּבעל רעזנוא
 5 (ָאעדיװעטנָאמ) ןעּבעל רעזנוא

 322 (ײמָאלָאק) ןעּבעל רעזנוא
 19 (ָאיר) ןּבעל

 105 םייס

 325 סערּפסקע

 7 גגוטיײצסקלָאפ
 * דנָאפ

 16 טפנוקוצ

 322 (עשרַאװ) טײצ

 רעזנוא

 רעזנוא

 רעזנוא

 רעונוא

 רעזנוא

 רעזנוא

 רעזנוא

 36 (װעינעשעק) טייצ רעזנוא
 5 (ָאקירטעּפ) גנוטייצ רעזנוא

 6 (ענװָאק) גנוטייצ רעזנוא
 522 גנוטיײצ ןָאיַאר

 525 (עשרַאװ) ףור
 רעזנוא

 רעזנוא

 14 (קעװַאלצָאלװ) ףור רעזנוא

 328 (גרעּבמעל) ףור רעזנוא
 6 (צנװָאק) ףור רעזנוא
 551 לוש רעזנוא

 12 (עשרַאװ) עמיטש רעזנוא

 393 (ענליוװ) עמיטש רעזנוא

 *װָאכָאטסנעשט) עמיטש  רעזנוא

 15 (עשרַאװ
 9 (םעלעכ) עמיטש רעזנוא

 19 (י"ב) עמיטש רעזנוא

 325 (םינָאלס) עמיטש רעזנוא

 7+ רעדניק ערעזנוא

 354 ךַאלרעדניק ערעזנוא

 =טנגוי ןופ ןענָאפ יד רעטנוא

 95 ןרַעטניאמָאק

 315 299 15 ב"ד .קחצי ,ןַאמרעטנוא

 159 סיאול ,רעיײמרעטנוא

 5850 6 ןָאינוא

 107 ַא ,רעשיאטרַאּפנוא

 280 לרעמ ,ןיטסוא

 851 157 156 ,ה ,סלעוא

 224 רצוא

 199 םישרדמ עלַא ןופ רצוא רעד

6 42 

 331 טײקשידוי ןוכ רצוא רעד
 299 עניַארקוא

 54 רָלטצּברַא רעניַארקוא

 294 טשיריֿפ יָאסורוא

 107 ר"ד .צ ,ןָאש 8

 45 ,א ,רעכצמרוא

 159 ,מ ,רַקכַאמרוא

 107 66 םולש .,ןייטשנרוא

 558 יושדנו-+עזָא

 100 א ,ארזא
 154 203 209 201 152 םעה דחא

7 893 

 : 208 57 תודחא
 866 354 2909 229 224 רפסיחא

1 3712 

 150 רעטפלא ,סיהטא
 .י ,רעגניסע עז +" ,רגניטא
 106 .ק ,יא

 311 194 9 ָאקסַאלּב ,סעינַאּביא

 156 174 151 150 קירנעה ,ןעסּביא
156 

 טײקיטעט רעד ןופ טכױרעּביא

 .ידיא יד ןופ דנַאּברַאפ םנופ

 :ַאסעּב ןיא ןװיטַארעּפָאָאק עש

 516 32 רָאי ןרַאפ ...עיּבַאר

 581 1026 רָאי ןרַאפ,.. --

 52 יפָארּפ .ָאגוה ,רעשּביא

 229 80 4 46 ךוד ,רָאטַאנגיא

7 3531 

 621 120 = ,וציטַאנגיא

 65 .ל ,ןָאסלעדיא

 ןוא עעדיא יד
281 

 831 365 306 ג ,רָאנַאװיא

 195 דָאלָאװעסװ ,ווָאגַאװיא
 08 74 68 55 ,ס ,שטיוָאנַאװיא

 529 .א ,יקצינעוויא
 290 201 12983 39 מ ,יקסנעוויא

 229 לאומש ,ןַאּבזיא

 166 .ש ,רָאדױיא

 290 ,מ ,רעזיא
 135 155 יפָא-ּפ .סמיישזד ,לצַארזיא
 56 השמ ןּב בקעי ,ןָאסלצַארזיא

 166 ,ּפ ,גרעּבנטימ

 351 קחצי ר"ּב םהרבא ,ןיקטיא
 199 ,3 .לעּבײא

 "ױַאט, ןופ ןליצ



 בפ1 ,ץישעּבייא

 ,רעגערּפ -- ץישעּבײא

304 

 158 144 5 םִא ליװ ,סמַארּבַײא

6 159 581 

 315 811 345 255 פנעגײא

 159 יפָארּפ .ןַאירַאמ ,רעגײא

 107 ,מ ,םױּבלדײא

 166 66 48 דוד ,גרעּבסלעדײא

1 287 

 ןתנוי יר

 63 לארׂשי םַײח ,זייא

 290 ףירח .לקיזיײא 'ר

 289 2821 209 ןבואר ,דנַאלזײא

7 260 267 278 

 195 ,ד ,ןַאמזַײא

 182 ר"ד ,דוּבנזַײא

 139 װַאטסוג ,רענזַײא

 55 סקַאמ ,טַאטשנזײא

 309 השמ ,טַאטשנזײא

 268 261 509 בקעי ,ןײטשנזַײא

 188 רַאקסָא שוילוי ,טעּבנעזײא

 394 229 .ה .י ,גרעּבנעזײא

 309 .י ןָאטלימ ,גרעּבנעזײא

 115 ר"ד .טדַאטשנעזײא

 115 57 ר"ד .ּב ,טדַאטשנעזַײא

 65 ר"ד .לאומש ,טדַאטשנעזײא

0 987 990 363 

 214 965 229 רעטלַא ,סָאלשנעזַײא

 159 יפָארּפ ,טסרָאהכײא

 2179 קיציא ,לבײא

 1719 .י ,דלַאװנעכײא

 500 ןושרג ,רּפדניּבנײא

 יַאּפ-רעװַאכ עז םשרג ,רעדניּבנײַא

 .ירעוו

 306 .פ ,רעדניּבנײַא

 557 158 .א ,ןרָאהנײא

 282 279 ,י .א ,ןרָאהנײא

 179 143 55 1 דוד ,ןרָאהנײא

8 196 209 289 807 

 .טפַאשטריװדנַאל רעכעלטַײהנײא

 1927--28 ןפַא רעיײטש רעכעל
 358 באב |

 851 .ש ,טפַאזנײא
 106 רענַײא

 355 סָאד ,לעטימ-סגנוטצר עגיצנייא

 198 ןַײטשגַײַא

 350 א ,ןײטשנַײַא

 194 190 159 ף"ד ,א ,ןעסייא

8 . 

 9 טלעװ רעזנוא עטרירטסוליא

 16 גָאלַאטַאק-רעכיּב רעטרירטסוליא

 9 לַאגרושז רעטרירטסוליא

 595 ןיזַאגַאמ רעטרירטסוליא

 גָאלַאטַאק רעטרירטסוליא

 36 ַאזָאשזּב

 יח

 .3 ,ןינעל עז שטיליא

 60 ךַאּבמיא

 201 ץרעה ילּתפנ ,רעּבמיא

 209 201 י ,שס ,רעּבמיא

 105 בױטש רעקרָאי וינ טסיא ןיא

 20 ףמַאק ןיצ

 338 םעלק ןיא

 1+ ןַאּפס ןיא

 51 טרעּבָאר ,לָאסרעגניא

 רעד ןופ קיטילָאּפ עלעירטסודניא

 355 טכַאמנטַאר

 239 229 ,ץטירדניא

 207 ךיזניא
 20 רעד ,לזניא

 5 ר"ד .א ,רעלזניא

 15 גנונעפָאה רעזניא

 יב יד ןריפ וצ יװ עיצקורטסניא

 .ייםידסח-תולימג יד ןופ רעכ

52 

 =קעטָאילּביב רַאפ סעיצקורטסניא

 516 גנוריפ

 רַאפ עיצקורטסניא
32 

 ןפיוא רַאדנעלַאק רָאטַאמיוָאפניא

 358 1027 רָאי

 רַאדנעלַאק:סנָאיצַאמרָאפניא

1926/7 57 

 207 227 .ד ,שטיװָאקַאסיא

 500 קחצי ,ןָאסקַאסיא

 195 192 157 טיַאנַאּפ ,יטַארטסיא

 290 .ל ,שטיװָארעפיא

 180 4 ןילרעסיא

 287 167 132 יד

 ןעגנורעדנַאװ

 .י ,ט"א

 267 ןָאליסּפיא

 5 309 ל

 21 =! ,ןעטײצ עגיטציא

 55 רָאקיא
 339 ךַאנַאמלַא רָאקיא
 102 .מ ,זַאּבלָאצקיא

 470 ,ש ,סיריא

 194 װָאטוקריא

 195 ידוהי:שיא
 81 ינימי שיט

 66 יַנולּפ שיא

 יטּפױה ןופ עיסעס ערַאנעלּפ עטכַא

 538 ָא"שיי גנוטלַאװרַאפ
 119 (ךוּבלמַאז} טרַאמ רעטכַא
 3532 פ"א

 98 ,ןיּפַאלַא

 209 .לֵא ,ןיּבלַא

 5 ןרהא ,קעּבלַא

 250 ,מ ,ןָאטרעּבלַא
 98 9486 74 47 20 17 .מ ,ןיגלָא

0 167 189 223 228 280 257 

3 967 271 281 852 

 *רוטלוק , גָאלַאטַאק רענײמעגלַא

 36 עשרַאװ ?עגיל

 152 ר"ד .א ,אדיװַארגלא

 254 ינדה רדלא

 250 ןנחלא

 308 טסּפױּפ רעשידי רעד ןנחלא

 826 לאומש ,רעױּבטלַא

 190 שידוי.טלַא

 230 ר"ד .3 ,ןַאמטלַא

 398 .ג ,ןַאמטלַא

 257 .מ ,ןַאמטלַא

 267 235 השמ ,ןַאמטלַא

 166 288 285 106 ןַאטַאנ ,ןַאמטלַא

 838 94 91 8 רָאטקיװ ,רעטלַא

 267 77 ןַא ,רעטנַאקַאּב רעטלַא
 55 ןַא ,רעירָאפ רעטלַא

 250 .י ,רעלושטלַא

 898 352 .מ ,רעלושטלַא

 167 .י ,ָאדילא

 40 ױלה והילא
 290 ךלמילא

 209 .ּב ,יקסװעילַא

 309 ךורּב ,יקצילָא
 353 ,ל ,יקצילָא

 202 201 200 עבשילא

 עבשילא--ץישעבייא



 בצט 0/ ה"בא ןּב עשילא

 290 ינורדנסּכלא
 295 .מ ןזַאמלַא
 167 108 10260 45 ש ,וָאזַאמלַא

230 

 333 (סעריײא סָאנעוּב) ךַאנַאמלַא

 רעקרָאיײינ יד ןופ ךַאנַאמלַא

 ןלוש .ר .א עשיאײטרַאּפמוא
108 

 =סקלָאפיםכילעײםולש) ךַאנַאמלַא

 105 (15 לוש
 208 809 123 121 51 47 ,א ,ימלַא

3 281 383 

 םכילע.םולש ןופ קרעװ עלַא

 555 (טקעּפסָארּפ)

 107 154 ,ל .א ,ָארגעלַא

 2809 175 יכדרמ ,יעלָא

 117 ענעסקַאװרעד רַאפ סײּבפעלַא
 898 194 7 רעדגַאסקעלַא

 295 } רעדנַאסקעלַא
 300 298 290 ||} ףעדנַאסקצלַא

 891 גינעק ,רעדנַאסקעלַא

 54 40 .ה ,װָארדנַאסקעלַא

 349 .נ ,וָארדנַאסקעלַא

 355 .ע ,עװָארדנַאסקעלא
 189 101 37 36 3ס ,א ,ןירעּפלַא

4 179 200 201 288 290 

 55 רעּבוד ,ןירעּפלַא

 280 אטרעּבלַא ,ןָאסרעּפלַא
 170 109 167 יפדרמ ,ןָאסרעּפלַא

7 218 230 259 287 

 930 174 הלַא

 167 150 ףלַא--ףלַא

 250 ןונ ףלַא
 890 167 105 ַאפלַא

 ןופ גנוטַארַאּב עשידנַאּברַאפלַא

 855 .,.סעיצקעסדיא
 154 144 .א ,קלַא

 155 צזיאול ,טָאקלַא
 194 ,ןַאקלַא

 319 ר"ד .רָאטקיװ ,אטראקלא
 230 209 ,ּב ,טיװקלַא

 352 ,פ ,ַאקצינעקלָא

 5 ,ב ,יקסנַאשלָא

 181 ףיד ,לא ,רעגנַאװשלָא

 טעּברַא--עשילא

 306 ,ה ,ןעסדנוממ

 535 ָאדנָאמדע ,עד סישטימַא
 372 383 296 תונמא

 יַאגַאמ ןעױרפ ןוא רענַאקירעמַא

 250 רָעיּפ ,ּפמַא
 194 151 .א ,ן--א

 250 ,ה ,ן--א

 8353 ,װ ,ןיגַאנַא

 142 יטעּב ,לעגנַא

 355 .א ,װעיערדנַא

 178 175 172 ךינָאעל ,װעיערדנַא
9 180 154 187 198 

 ,םזילַאיצָאס ןשידיי

 84 ,ד ,ןיקשָאטנַא

 353 עדנַאגַאּפָארּפ עזעיגילעריטנַא
 209 קרַאמ ,ינ--א

 179 150 95 ,מ ,ןיטוינַא

 190 ןישודוי ,ליגיֵא

 96 94 סמעשזד ,לעיגָא

 200 ,5 ,ז ,יכנא

 95 ןימינּב ,יקס---גַא

 189 191 150 97 47 ,ש ,יקס--נַא
9 1724 178 204 208 262 204 
 976 פ7ס 9172 271 208 207 6

 336 .א ,ַאקסנענַא

 םעס ,ןיצּפיל עז םעס לעקנָא
 250 65 א ,יקסװָאסָא

 288 גנוטייצ עשידיײטסָא

 354 ַאיַאקסװָארטסָא
 105 108 ,ּב ,יקסװָארטסָא

 207 טלעשרעה ,רעילָאּפָארטסָא
 126 ,לַא ,ּבַאירטסָא

 '876 ,א ,רּבָאירטסָא

 384 ,ל .י ,יקסנירטסַא
 129 .1 ,יקסניסָא

 250 יאלא ,ןָאקַאלסַא
 806 230 223 לארשי ,ןַאמסָא

 268 203 980 293 204 ,י ,ושָאטַאּפָא

 451 ץרּפ ,רענשטָאּפָא

 895 בר רעטּפַא

 9 עמיטש רעטּפַא

 353 .ב ,םױּבלעּפַא

 159 ַאשימ ,םיױּבלעּפַא
 334 קָאדנעּפָא

 599 297 סח ףעזוי ,רעמַײהנעּפָא

 79 65 ץנַארפ ,רעמײהנעּפָא

 ןעצנַאג םוצ ...ףצירּב רענעפָא

 55 קלָאפ ןעשידיא

 140 םירפא

 5 רעד ,רענַאקירפַא
 18 ר"ד .י ,תרפא

 334 ,ח ,יתרפא

 05 טסימעדַאקַא

 60 ַא ,רעקימעדַאקַא

 356 ןמלז ,ןוקָא
 115 108 95 91 ישזניא .י ,ןוקָא

 24 רּבַאיטקָא

 ---1917 װעטגָאי רעזנוא רּבַאיטקָא

7 554 

 ןטשרע ןרַאפ רעדניק-רּבַאיטקָא
 105 רָאי-ןרעל

 384 רָאיײןרעל ןטַײװצ ןרַאפ--

 *+סײװ ןיא עיצולָאװער-רּבַאיטקָא

 336 יד ,דנַאלסור

 4 רעד ,רָאיסקַא

 855 לכָאר ,סעװיקַא

 44 ףלָאדַא ,סקָא

 105 .ּב ,רעלסקַא
 209 קילצז ,דָארלעסץַא

 399 ,מ ,דָארלעסקַא

 194 .י ,װָאצנעסקַא
 855 209 200 שרעה ,ןַאמרעקַא

 321 179 .ה ,ןיצקַא

 251 לארשי ,קַאינָארַא
 139 107 47 46 ךורּב ,ןָאסגָארַא

2 221 263 

 140 .ח ,ןָאסנָארַא
 851 105 101 לכימ ,ןָאסנָארַא

 290 251 קחצי ,יקסנָארַא

 281 .מ ,יקסנָארַא

 285 196 רַעדגַאסקצלַא ,װעיסָארַא
 115 קירנעה ,טָאּברַא

 326 .מ ,ךַאּברָא

 ןיא "דוסיה-ןרק, ןופ טײּברַא יד



 985 ןעליױּפ

 ןטירד ןרַאפ ,..ועדניק - סטעּברַא
 105 רָאינרעל

 835 רָאי.ןרעל ןט:4 ןרַאפ--

 41 ַא ,רעטעּברַא

 319 קנַאדעג-רעטעּברַא
 86 77 99 4 םײה=רעטעּברַא

 5 סָאד ,טרָאװ רעטעּברַא

 *עּברַא עײנ עז טלעװ-רעטעּברַא

 טלעוװ-רעט

 23 (זירַאּפ) יד ,טלעוװ .רעטעּברַא

 391 (עגיר) טלעװ רעטעּברַא

 35 חול.רעטעּברַא

 6 ןּבעל רעטעּברַא

 120 יד ,ױרפ רעטעּברַא

 25 טניירפ רעטעּברַא

 (װָאכָאטסנעשט) גנוטַײצ-רעטעּברַא

9 

 גנוטייצ:רעטעּברַא
26 

 6 (ענװָאק) גנוטייצ רעטעּברַא

 |927 לכיּב-רָאי גניר:רעטעּברַא
58 

 3:5 לַאנרושז ּפמעק גניר רעטיײּברַא

 105 יד ,לוש גניר רעטעּברַא

 20 ןיטעלוּב לוש גניר .ּבֹרַא

 358 (גרעּבמעל) עמי:ש רעטעּברַא

 28 (ןירַאּפ עעמיטש .רעטעּברַא

 (ץיװַאּברעשט)

298 107 150 8 

 108 57 ,א .ּב

 290 .לא

 255 191 41 ,ד .ּב
 295 76 .ה .צ

 165 ן--ז--יצ
 154 .ח .ּב
 .819 375 199 127 ט .ב

 2823 2819 218 100 ,י
8. + 

 191 105 .מ .ב
 .ס .ב 193

 195 .ס .ּב--
128 

108 1 
 ,פ .צ

 ,ר .ּב

 1980 יד ,ןירעטעּברַא

 319 לַאנרושז רעניטנעגרַא

 150 ַאקנַאה ,ַאגװונָאדרָא
 290 ידרַא

 רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ עכעלטנדרָא

 יד ,גנוגעװַאּב 'מָאק 'נרעטניא
04 

 889 199 ַאזילע ,ָאקשעשזרָא

 100 עיּבַארַאסעּב ןיא "טרָא ,
 5 תועידי-*טרָא,

 205 ָאק גנישילּבָאּפ טרַא

 102 בוטרַא
 119 5 35 ז ,רוטרַא

 91 .װ ,גרעּבנעטרדַא
 304 6 שודקה י"רא

 389 356 837 536101 סערּפ םָאירָא

 2960 ,צ ,ןוירַא

 194 לצַאפַאר ַאטרעּבלַא ,ַאטעיררַא
 379 349 344 19: טנעירָא

 301 .ש ,װָאכרָא
 539 ר"ד ,ס ,יקסוװָאלרָא
 50 78 65 ף"ד .םייח ,ווָארַאזַאלרַא
 229 .ה דנַאלרָא
 154 ןיװדע ,ןָאסניּבָאר ןָאטגנילרַא

 68 66 ביל הדוהי ,ןַאעלרָא
 75 38 רָאנילרעּב-ןַאעלרָא
 205 ןרא

 827 ףסוי ,ןַײטשנרַא

 ּב

 8328 220 167 150 ,ש .3

 95 ַא ,רעטכַאּבָאַאּב
 839 190 .א ,לעּבַאבי

 585 ב"ד ,י ,יקסּבולָאגָאּב

 154 .א ;יקסלָאּפָאגָאּב

 356 המלש ,ןיגָאּב

 90 רעד ,ןעניגַאּב

 - 336 232 95 58 55 ,ד ,ןעגָאּב

 255 ירטימד ,וװָארגָאּב

 176 .א ,טאדאּב

 155 102 49 .ב"ד ,ַאדַײא ,סענַאדַאּפ

 1935 רעלדָאּב

 158 108 10058:47 םשרג ;רעדַאּב
4 179 9858" 2.0 336 

 7 ל

 335 169 15+ קרַאמ ,ןײטשנרַא

 805 צלעגייפ ,ןײטשנרַא

 5 ץנעדנָאּפסערָאק לארשי ץרא
 251 יצרא

 196 ,מ ,װעשַאּביצרַא

 95 ,ד ,יקסנאקרא
 451 74 41 39 21 ּב ,יקסנאלרָא

28 

 150 ןַאטַאנ ,שַא
 171 184 191 59 55 םולש ,שֵא

5 174 179 204 221 281 258 

7 258 200 269 208 206 269 

1 2718 273 277 279 306 838 

560 : 

 238 ַאטַאיװשָא

 185 ,י ,חנּכשא

 291 יַּבצ 'ר ,דנּכשא

 121 .המלש ,ױנּכשא

 291 ר"ד .המלש ,דנּכשא

 ן 201 לשא

 521 יאדמשא

 258 ליאַאכיבנ ,רענערּבנעשַא
 209 ;י ,ףרָאדנעשַא
 143 168 167154 .מ ,שטיװָארעטָא

41 196 105 205 290 380 

 255 רשא

 17 טסידייּב רעד רשא

 95 ָאטָא ,רעוַאּב

 45 ןָאעל ,טצשזלַאזַאּב

 .מוא יד ןוּכ ...ךַאנַאמלַא-רַאזַאּב

 855 ןלוש ר"א עשיאײטרַאּפ

 עשידיא יד ןופ רינעװאוס-רַאזַאּב

 105 טױרטיד ןלוש-סקלָאפ

 0 151 קעדזָאג

 144 ,א ,ןָאטַאּב

 291 ןַאפעטס ,ירָאטַאּב

 107 154 41 ּבקצי ,יקסנַאשָאסָאּב

9 901 209 221 298 288 258 

9 280 306 886- 

 .76 ,א ,קיגיװטַאּב
 154146 105 48 35 ,ּב ,קיניװטָאּב

 קיניװטָאּב-טעּברַא



407 258 932 201 7 

 76 .ה ,קיניװטָאּב

 152 רעלטָאב

 228 .ב ,סילעשטַאּב

 397 .ה ,רעזיַאּב

 507 ךרַאשטיר ,דריאּב

 139 ר'ד .ה ,ךַאב
 129 ,ס ,ךַאּב

 815 בקצי ,רענכַאּב

 291 יּפָארּפ .ריאמ ,ןַאּבַאלַאּב
 12 ,מ ,יקסשירּבלַאּב

 132 לַאכימ ,יקצולַאּב

 159 ַאנירעלַאּב

 356 רופלַאּב

 556 לארשי ץרא ןיא רופלַאּב

 15=1 קיװעשלָאּב

 134 עשרַאמָאּב

 209 םוחנ ,עזמָאּב
 143 142 1 סקַאמ ,דנַאּב

 292 לחר ,דנַאּב

 46 ,מ ,יקססַאדנַאּב

 196 רטָאיּפ ,וָאקנַאּב

 ,ּכלַא דובּכל .,.לַאנרושז טעקנַאּב

 122 ,,,יװַאקרַאה רדנס

 121 120 105 14 ,ש ,יקסמָאטסַאּב

6 199 192 108 218 223 288 

6 348 350 867 379 

 95 ירָאגירג ,שטינוטסַאּב

 45 םייח ,ןיסַאּב
 268 209 ,מ ,ןיסַאּב

 88 98 91 '- ,ןיקסַאּב

 97 35 גנוַײרּפַאּב

 9 עמיטש-רעטעּברַא.גנוַײרּכַאּב

 .10 .ּב ,ןַאיצָאּב

 5 קֵאּב
 807 255 179 154 ,מ ,לַאקַאּב

 96 95 ליאַאכימ ,ןינוקַאּב
 305 336 339 834 105 ,י ,טסקַאּב

 206 .ש ,םױּבנעסקָאּב

 95 ןועמש ,ָארַאּב

 292 ,א ,שַאּבַארַאּב
 129 127 60 39 ל ,ןילודָארָאצ

2 140 288 292 307 

 35 .ס ,יװָארָאּב

 856 'רגַא .ש ,י ,שטיװָארָאּב

 ןַאמיוּב-קיניװטָאּב

 91 ,י ,זַארַאּב
 173 162 160 יּבצ ןּב ,װָאטַארַאּב

 78 17 59 51 40 .ּב ,װָאכָארָאּב

9 97 124 204 336 381 

 307 ַאּבויל ,ָאכָארַאּב

 3586 77 ןּבעל סװָאכָארָאּב רעּב

 9 רעזיײװגעװ רעשטיװָאנַארַאּב
 300 32 ףסוי ,סעדנָארַאּב

 66 ןויצ ןּב ,קינַארַאּב

 .804 292 ןַאמרעה .,ץַארַאּב

 557 ווָאסַאּברַאּב !
 887 185 9 ירנַא ,סויּברַאּב

 252 ַאיצערקול ,ַאישזדרָאּב

 209 ,? ,ךורַאּב

 325 ,שסוד ,שטיװָאכורָאּב
 141 140 ילא ,ןיכורַאּב

 149 145 יאול ,וטרַאּב

 םחנמ עז .מ ,ָאשיײרָאּב

 רעד ןופ סעיצולָאזער ןוא טכירַאּב

 .דיא ןוכ ץנערעפנָאק רעט41

 ןופ .ג .א דנַאּברַאפ :טנגוי ,ּברַא

 דנַאלטעל ןיא  װָאכָארָאּב .ּב
237 

 1023 ינַאי } *טרָא, ןופ טכירַאּב

 100 1926 ינַאי 1--

 .ּפָא רעקסירּב רעד ןופ טכירַאּב

 357 *סַאצי, ןופ גנולײט

 עשידיא 'וצג רעד ןופ טכירַאּב

 רָאי ןרַאפ עינָאלָאק - רעדניק

5 5316 

 .םײס רעשידיא רעד ןוכ טכירַאּב

 ןשיװטיל || ןופ עיצקַארפ

 55 (1096--10259} םייס

 יּברַא !צַאנ רעד ןופ טכירַאּב

 'ךיי ...יד רָאפ ןָאשנעװנָאק
 359 י"א ןיא יּברַא

 ןיא קנַאּב ןעיַאּפ ןופ טכירַאּב
 357 קָאטסילַאיּב

 רעד ןופ טכירַאּב

 ןיא עיצקַארפ

 77 טַאר.טָאטש

 רעטגינײארעפ רעד ןופ טכירעּב

 .רַאװ ןיא קנַאּב-רעקרעװדנַאה

 387 1026 רָאי ןרַאפ ...עש

 יד ןופ דנַאּברַאפ םנופ טכירַאּב

 ןויצ -ילעוּפ

 רעביבא . לּת

) 398 2 

 ןיא ןװיטַארעּפָאָאק עשידיא
 1926 רָאי ןרַָאפ עיּבַארַאסעּב
37 

 םוצ *טױָא, ק"צ ןופ טכירַאּב

 רָאפנעמַאזוצ-ןטַאגעלעד ןטייװצ
101 

 בשומ תיּב רענװָאק ןופ טכירַאּב

 --1929 ןרָאי יד רַאפ םינקז

3 5316 

 306 ,א ,וָאסירָאּב

 105 סקַאמ ,שַאכרַאּב

 232 ,ּפ .ג ,ןראּב

 203 .י ,ח ,ןײטשנרָאּב

 190 םילצ ,ןַײטשנרָאּב

 237 קחצי ,קוסרַאּב

 307 ,ש ,יקסראּב

 193 לצַאּפַאר ,טצררַאּב

 15 לאוי ,ןאקראּב
 292 209 הרש ,ןַאקרַאּב

 195 .מ ,װעשרָאּב

 ןופ סעיצולָאזער ןוא ןסולשַאּב

 .ּפ .ק ןוא (3ב} .ּפ .ק .לא

 =ָאיצַאנ רעד רעּביא .װ 43)/

 357 צגַארפ רעלַאנ

 .גָאק -עטירד רעד ןופ ןסולשַאּב

 516 יד ,.װ ,מ ,ּפ .ק ץנערעפ

 232 קחצי ,סיװעשַאּב

 300 (צלעכעמ) צלעכימ 'ר ,ןחדּב
01 

 140 ַאיצלַאס ,קנַאהּב
 88 54 92 91 45 הילדג ,קילּבוּב

3 258 298 337 

 156 45 ןיטרַאמ ,רעּבוּב

 325 .ב ,קירּבוּב

 57 ַאדוּב
 387 2092 8 .י ,ןָאזדוּב

 . 809 45 ,ש ,ןידוּב

 86 20 ,מ .י ,שידוּב
 375 .צ ,שידוּב

 149 ןיװדע ,טוּב
 237 קירעּבױּב

 324 ,ּב ,םױּב
 167 41 .נ ,םיוּב

 9 ישזניא ,ןַאמױּב

 882 .א ,ןַאמיוּב



 : 45 .ּב ,ןַאמיוּב

 3837 38 יכדרמ ,גרעּבמיוּב

 14 ןסינ ,ןטרַאגמ-יוּב

 175 ,ל ,להָאװמױּב

 8 ָאטָא ,רעוב

 187 סַאמָאט ,קריוּב

 265 235 108 ,ע ,רעװָאכוּב

 388 94 74 ,א ,ב ,ןירַאכוּב

 91 90 .א .1 ,רעדניּבכוּב

 150 145 146 140 ,נ ,דלַאװכוּב

4 167 179 208 258 842. 

 139 108 ף"ד ,ײ ,ןַאמכוּב

 173 4 ףסוי ,ווָאלוּב

 859 יתּבש ,שטַאגלוּב

 179 וָאקַאגלוּב

 157 םַאיליװ ,טילוּב

 396 ,מ ,ןילוּב

 153 סקַאמ ,ןַאמלוּב
 585 290 ,א ,ןיקלוּב

 196 635 ןַאװיא ,ןינוּב

 104 5 ,ןיגוּב

 75 ףסוי ,לעסוּב

 155 ר"ד .ּב ,יקצע--וּב

 105 .נ ,םיױּבסקוּב

 159 .ז ,ש ,רסקוּב
 281 220140 98 9 ,א .,ןייטשקוּב

3 238 838 

 555 .ק ;קיװָארוּב
 397 בקעי ,קַארוּב
 99 .ה ,ןיגרוּב

 135 ר"ד .ל ,ןײטשרעגרוּב

 805 .פ ,ּב ,סעדרוּב

 156 .י ,יקסנַאיטרוּב

 66 .פ ,יקסרוּב

 200 209 47 .צ ,ב ,קָאטשרוּב

 155 ,א ,ןייטשרוּב

 120 .ז ,ןייטשרוּב

 253 .ז ,ןיטשרוּב
 250 232 ףּביל ,ןיטשרוּב

 199 195 155 191 36 ,ח ,ַאזָאשזּב
5 907 219 220 291 224 228 

6 227 290 858 387 335 341 

5 350 854 802 360 365 372 

6 877 378 379 381 

 585 ןַאלסינַאטס ,יקסווָאזָאשדזּב

 393 רעד ,ןלטּב

 258 209 46 ,י .ּב יקצָאטסָאלַאיּב

 ןּב .ל ,(רעלומ) יקצָאטסָאלַאיּב
 355 והילדג

 25 לקניװ רעקָאטסילַאיּב
 35 רעד ,רעקצװ רעקָאטסילַאיּב
 323 ףַארגעלעט רעקָאטסילַאיּב

 22 50 עניטש רעקָאטסילַאיּב

 18167 60 85 ןמחנ םיײח ,קילַאיּב
8 144 200 901 202 203 204 

6 209 259 261 264 

 טפַאשנעסיװ עשידיא קעטָאילּביּב
27 

 127 105 ר"ד ,לארשי ,רעּביּב
 333 103 95 ,ש ,רעּביּב

 555 ,ג ,ילַאװיּב

 51 דרָאל .קורּברעװיּב
 25 (י"נ) ןיטעלוּב
 6 (עגיר) ןיטעלוּב

 838 ינַײצַאמרָאפניא ןיטעלוב

 גניר-רעטעּברַא ...ןופ ...ןיטצלוּב
34 

 (שילױּפ ;"דנוּב. ןופ) ןיטעלוּב
38 

 ָארויּב.טּפױה רעד ןופ ןיטעלויּב

 ןיא לארשי:ינומא.יריעצ ןופ
 328 ןלױּפ

 לײטּפָא ןשידי םנופ ןעטעלויּב

 .סורסייוװ רַאפ טוטיטסניא ןוכ

 25 ףוטלוק רֶעשידנעל

 יעט רעשידוי רעד ןופ ןיטעלויּב
 315 רוטנעגַא ןעפַארגצל

 רעשידיא רעד ןופ -ןעטצלויּב,

 גנוטלַאוװרַאפ = טסּבלעז = רוטלוק
 391 יטסצ ןיא

 סלדנַאה סדנַאלטעל ןופ ןיטעלויּב
 321 ךנַאּברַאפ-ירטסודניא ןוא

 טעטימָאק לַארטנעצ ןופ ןיטעלויּב

 =ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 15 ןעלױּפ ןיא עיצַאז

 .רעפ רעלדנעהניילק ןופ ןיטעלויּב

 328 קעװַאלצָאלװ ןיא ןייא
 .228 םחנמ ,גרעּבזיּב

 316 79 לאלצּב ,יקסניזיּב
 232 יקחצי ,ןעזיּב

, 

'6 899 

 159 140 .װ ,סַאנוישטיּב

 155 טצירעה ,וָאטס רעשטיּב

 332 ,א .מ ,לעגיײּב
 547 שטייּב

 209 י ;ּב ,ןילייּב

 93 בל ,ןילייּב

 41 םולש ,ןילייּב
 298 299 298 208 לדנעמ ,סילייּב

0 309 

 43 ,ח ,ןַאמסעלייּב
 849 189 18669 ךרָאל .ןָארייּב

 145 .א ,יקסווָאכיּב

 108 ,יקסווָאכיּב

 151 ר"ד .ז ,יקסװָאכיּב

 .54 ,ּב .נ ,יקסווָאכיּב
 220 9 ןעדעי רַאפ ךַאלכיּב

 378 356 רַעכיּב

 24 יד ,טלעװ רעכיּב

 14 סעיינ-רעכיּב

 867 עלַא=רַאפ-רעכיּב

 -ימג רענילּבול רעד ןופ סנַאליּב

 555 צסַאק םידסח-תול

 223 207 רעכיּב עגיליב

 95 ּבָאקיײשזד ,ףָאקיליּב

 525 אמיּב
 -923 221 174 178 169 פ ,ָאקמיּב

2 278 

 122 ,ל .א ,ַאקסיּב
 168 159 ,ס .ל (ילעיב

 ַאריד עז דרָאל .דליפסנָאקיּב

 ,ּב ,ילע

 358 ,ז ,ןַאמריּב

 252 .ּפ ,ןַאמריּב

 106 ,ב ,ביוּבנריּב

 30 .ח ,םױּבנריּב

 258 ,מ ,םיוּבנריּב

 388 302 ף"ד .נ1 ,םױּבנריּב

 123 40 ר"ד .ש ,םױּבנריּב

 210 הרש ,םיוּבנריּב

 539 .י ,מ ,גיוװצנריּב
 'לַאנרושז-ןעילימַאפ עז בקעי:תיּב

 בקעי:תיּב

 2165 ןיש---תיּב

 235 ,װ ,ידַאלּב

 45 .עד ,ץיװָאלּב

 ץיוװָאלּב--ןַאמיוּב



 15 לָארַאק ,טטַאלּב
 165 ךָאלּכ

 305 ןַאװיא ,ךָאלּב

 210 .מ ,י ,ךָאלּב

 524 .א ,רעכַאלּב
 308 295 רוד ,ספדנָאלּב
 173 179 155 ןָאעל ,קנַאלּב

 210 .מ ,מ ,קנַאלּב

 105 101 ף"ד .ןבואר ,קנַאלּב

 9 רעד ,רעפָאלּב-

 150 דרַאשיר ןַאשז ,קאלּב

 232 לױּפ ,קַאלּב
 230 ןיײטשָאלּב

 233 910 197 158 3 ,ה ,ןײטשָאלּב
32 259 

 105 .מ ,ןײטשָאלּב

 .-.רעלעטשנעפעירּב סנַײטטָאלּב
118 

 45 ר"ד .בקעי ,ןײטשבולּב

 24 .י ,ןַאמרעגולּב

 355 ף"ד .ל ,רלּב

 345 .א ,םולּב

 ,םולּב

 ,םולּב

 47 םהרבא
 97 ללה

 235 קהצי ,םולּב

 351 ,ּפ ,םולּב

 325 150 לואש ,םולּב

 108 103 101 60 25 לאומש ,םולּב

129 

 52 גרעּבמולּב

 855 .י ,גרעּבמולּב

 192 קירפ ,גרעּבמולּב

 259 ס'הנח עמולּב

 199 .1 ,לַאטנעמולּב

 150 43 ,ל ,דלצפנעמולב

 252 .י .מ ,ךַאילּב

 101 51 ב"ד ,זדוילּב

 522 ,9} ,טילּב

 131 ף"ד .ַאילוי ,ײלּב

 21 ןרהא
 165 רעדעכײלּב

 159 48 ,א ,ירוּפצ .ײלַּב

 199 השמ ,טפיטשיילּב

 205 ךַאלעמילּב
 59 .י ,ןָאסרעמילּ

= 
 ,סײװ*לצ

 ןימַאשזדנעּב  טטַאלּב

 229 (גַאלרַאפ) רעטעלּב

 .ָאס ןופ ןעמעלּבָארּפ רַאפ רעטעלּב
 רוטַארעטיל ,רוטלוק ,םזילַאיצ

 20 טסנוק ןוא
 133 ר"ד .ל ,ןַאמכעלּב

 233 השמ ,ןַאמכעלּב

 105 .ּבַא ,רעכעלּב

 /4 .י ,רָעכצלּב

 316 51 ,9 םַאיליװ ,ןוטסקעלּב

 652 רנבא .ןּב

 297 ,א ,ןצבא--ןּב

 60 םהרּבא-ןּב
 174 170 105 ילא ןּב

 835 ,מ ,רזעילא ןּב

 195 ץומא ןּב
 235 223 הירא.ןּב

 339 הירא ,הירא-ןּב

 201 ,י ,הירא--ןּב

 75 רשא ןּב

 259 ןימינּב--ןּב

 109 ,מ ;ךורּב ןּב

 109 לאירּבג ןּב

 57 ,ד ,ןוירוג*ןּב
 109 8 ןושרג ןּב

 200 .מ ,דֹוד--ןּב

 555 ףודה ןּב

 55 תולוחה ןּב

 45 באז-ןּב

 101 ןירוח ןּב
 7 יאחוי-ןּב

 259 0 לאקזחי-- ןּב

 8 ינימי-ןּב

 36 בקעי ,בקעי.ןּב

 / 2858 םייח ;'יעשי ןּב

 1:0 3 לארסי--ןּב

 355 בכוּכ ןּב

 159 3 ,ױל---ןּב

 159 .מ ,ריאמ-- ןּב
 50 ,ײ ;ילאבימ .ןּב

 507 199 םחנמ ןֵּב

 165 השנמ--ןא

 210 השמ--ןּב

 15 .א ,ילּתפנ-ץב

 / 95 אריס-ןּג
 166 162 160 154 בקי ,ימעג

 ש

 4 400 כ

 116 178 ןסט 7

 + 9 יצרּפ .ןּב

 743 יבצ ןּב

 293 88 87 6095 55 ,י ,יבצ ןּב

 8553 129 2 ןויצ ןּב

 109 .א ,ןויצ-ןּב

 2 לואש.ןּב

 259 46 המלש ןּב

 992 ה ,ן- ב

 807 קחצי ,ן--ּב

 165 140 ,מ ,ן--ּב

 159 לאלצּב ינּב

 855 ןױעגעמ- תירּב-ינּב

 120 79 ןימינּב 'ר

 359 עקמינּב

 898 272 210 ,מ ,ןויצנּב

 109 .ַא ,רַעטכַאּבָאעּב
 559 טסוגױא ,לעּבעּב

 217 109108 91 .ח ,ינַאװזָארּכזעּב

8 255 293 

 ךַאנַאמלַא -לוש רעשטיּב + הטעּב

7 359 
 375 159 ןעװָאהטעּב

 . 190 ָאגוה ,רעױטצּב

 886 לצינעהטענ ,ןָאקיעּב

 190 ,ר סענַאהָאי ,רעכעּב
 180 ללצב

 140 123 109 95 65 ןוימד לעּב

8 292 

 255 לתיּבה-לעּב

 829 274 259 5 תובשחמ לעּב

 15 (גרעּבמעל) רעד ,הכאלמ לעּב

 .6 (עגװָאק) רעד ,הכאלמ לעב
 389 223 םש לעּב

 294 292' 121 58 בוס םש לעּב

4 206 304 340 854 : 

 141 שזדרָאשזד ,סוָאלעּב
 253 145 .א ,רעקרָאזָאלעּב

 169 דיוװייײד ,ָאקסַאלעּב

 288 ,ל ,יקסדָארָאגלעּב

 300 יּבר רעזלעּב

 109 לארשי ,דניקלעּב

 539 םלצהליװ ,עשלעּב
 : 40 ןעּב ןעּב

 289 .מ ,ל ,ןימַאשזדנעת



 135 יּפָארּפ .דרַאהנרעּב ,סקידנעפ

 285 ךו-ּב ,יקסרעדנעּצ
 5539 3 רעיּפ ,ַאונעּב

 .ח ,ינַאװזָארּפזעּב עז .ח ,ינ--עּב

 535 ט ,ןַאמסנעּב

 339 יּפָארּפ .סקידענעּב

 45 טעננעּב

 255 .ד .א ,טצנעּב

 155 ױלָאנרַא ,טענעּב

 197 .ש ,טענעּב

 2:5 יפָארּפ .רעגניצנעּב

 150 + ,יקסװָאסעב

 105 .ש ,רעּבַארַאסעּב

 27 ץזָא רעּבַארַאסעּב

 32 .3 ('שסעּב
 155 '5 ,* ,רעצּב
 389 94 .מ ,רצעּב

 305 קירדערפ ,קעעּב

 355 השמ ,קעב

 6 םהרבא ,רעקעּב
 352 540 .ז ,רַעקַעּב

 292 205 150 ןרהא ,ןַאמרעקעּב

 119 ירנצה ,ָארַעּב

 165 .ה ,יקסוװָארַעּב
 804 229 .ך ,גרלב

 100 ןָאעל ,גרעּב
 320 ,א ,ןַאמגרעּב

 233 225 רזעלא ,ןַאמגרעּב
 195 וּב ,ןַאמגרעּ

 154 .י ,ןַאמגרעצ
 11 .ז ,רענגרענ

 47 י:ַא ,ןָאסגרעּב
 145 165 47 4 ףוד ,ןָאטלעגרעּב

3 257 259 961 263 264 266 

6 268 871 272 74 975 276 

7 279 307 859 : 
 167 רעגרעּב

 210 166 40 ,א ,רעגרפב

 80 ,לא ,רעגרעּב

 92 .ה ,2
 253 210 שרעה ,רעגרעב

 14 .ל רָאטקיװ ,רעג רעב

 59 קחצי .רענ עצ
 210 ירַא קחצי ,רעגרעּב:

 109 .3 ,רעגרעב:

 525 לעומַאס ,רעגרעּב

 515 קלַאפ ,רעגרעּב
 310 .ל .י ,יקסוועשטידרעּב

 155 ףסוי הכימ ,יקסװעשטידרעּב
9 238 868 209 

 הל יּבר ,רעװעשטידרעּב
294 0 

 259 סַאיטַאמ ,ןָאזרעּב
 155 רוטרַא ,ןזרעּב

 302 חלג לרעּב
 189 145 120 ,א ,י ,שטיװָאלרעּב

2 : 

 קחצי

 - 835 ,י ,ןילרעּב

 117 ר"ד .רענילרעּב

 528 .י ,1 ,רענילרעּב

 339 ,ט ,סלרעּב
 226 141 קירנעה ,יװעלרעּב

 51 ף"ד .א ,ןַאמרעּב

 235 רּתסא ,ןַאמרעּב

 295 ָנַאמ .בקעי ,ןַאמרעּב

 29 .ל ,ןַאמרַעּב
 3859 260 46 ףל ,ןַאמרעּב

 255 ,ש ,ןַאמרעּב

 156 150 ןַאטסירט ,דרַאגרעּב

 149 145 הַארַאס ,דרַאנרעּב
 28 רעקינרעּב

 117 ןַײטשנרעּב
 267 150 54 ,א ,ןייטשגרעּב

 300 145 .מ .א ,ןייטשנרעב

 40 ץַאנגיא ,ןייטשנרעּב

 175 ,ה ,ןייטשנרעּב

 179 ירנעה ,ןייטשנרעּב

 150 ןַאמרעה ,ןיײטשנרעּב

 546 ,מ ,ןייטשנרעּב

 401 69 15 ף"ד .ש ,ןיײטשנרעּב

9 2902 346 

 259 םוחנּת ,ןייטשגרעב -
 1 169 159 .ד .י ,שטיװָאקרעּב 1

 260 259 256 233 221 177 ךוּפ
 210 11 ,ל ,שטיװָאקרעּב

 150 װ ,רעמַאהלעקרעּב

 91 15 ,לַא ,םייהנעקרעב | 5

 .י ,יקסדשרּב עז .י ,יקסדַאשרעּב

,217 

 210 .מ ,גנילטשרעּב

 139 גנולעטשסיוא-לאלצּב

 299 ,פ ,יבא---רּב
 259 .פ ,ןודא--רּב

 292 היבוט רֹּב
 285 יַסוי:רּב

 57 אבכוּכ-רּב

 1523 השנמ רֹּב

 186 152 119 60 סקַאמ ,דָארּב

58 191 

 223 ןרהא ,יקסדָארּב

 5 ,ה ,רעדָארּב

 299 109 .ד ,ה ,רעדָארּב

 165 155 רעגניז רעדָארּב

 133 ר"ד .ּב ,ןָאזרעדָארּב
 188 140 60 השמ ,ןָאזרעדָארּב

1 210 221 2986 259 268 
9 827 : 

 98 56 .א ,רעדוָארּב

 15 ,ל .י ,ןוַארּב

 : 75 ריאמ ,ןוַארּב

 159 טרעּבָאר ,גנינוַארּב

 380 ףסערּפ עשידיא רענַאיליזַארּב

 .506 יכדרמ ,יקסינַאטַארּב

 856 :5 .א ,זַאמכָארּב
 339 .ש ,סעכָארּב

 200 ,א ,גרעּבמָארּב

 852 ,ד ,רעגרעּביָארּב

 839 והילא ,גרעּבנָארּב

 238 ,פ ,דנַארּב

 98 גרָאעג ,סעדנַארּב

 806 גרעּבעװַאק ןוא סעדנַארּב

 540 ,ד ,רעטעטשדנַארּב

 159 150 ,ל ,טנַארּב
 : 540 ,מ ,ןינָארּב

 5: 256 ןַאמטעה ,יקצינַארּב

 202 .ןײטשנָארּב

 227 307 306 150 ,י ,ןײטשנָארּב

9 258 299 876 

 231 ,מ .א לאקזחי ,ןײטשנָארּב = :
 30 64 !ּפָארּפ ,לכימ ,שטַײוזָאקרעּב |

 .996 הרמּת ,שטיװָאקרעּב

 292 .מ ,ןײטשנָארּב

 : 99 .פ ,ןײטשנָארּב |
 354 244 ןמחנ יּבר ,רעװַאלסַארּב

4 297 

 210 בקעי ,יקצָארּב

 יקצָארּב--סקידנעּב



 372 םייח ,שזַאקַארּב

 .באז יכדרמ ,ָאדױרּב

 250 ױףלסַאל ,ידיורּב

 101 בקעי יבצ ,עדױרּב
 97 יליל ,ןױרּב

 252 ,מ ,ןיורּב

 234 ילַאמ ,ןיורּב

 155 קחצי ,רענױרּב

 840 234 ר"ד .קחצי ,רעױרּב

 109 .ח ,ןַאמורּב

 45 47 ָאנַאדרָאשזד ,ָשנורּב

 825 לקצַאכ ,ןייטשנורּב

 53 68 07 'פָארּפ .ּב ,סוקצורּב

 50 ר"ד .בקעי ןּב יבצ ,קורּב

 -קורּב ןוא גנוטיײצ עיינ רענילקורּב

 15 טסָאּפ ליװזנָארּב-ןיל

 80 .י .א ,יקסנישזעשזרּב
 284 דיטסירא ,ןַאירּב

 388 109 ףיד

168 155 118 95 84 51 

 127 ר"ד .א .ג
 168 י ,א ,ג

 25 60 .+ בג
 197 1719 43 ,ל .ג

 ׂ 103 ,ק .ג

 חס .איהג
 195 186 161 150 ,װ .נ ,לָאגָאג

40 

 34 ,ב ,ןידָאג

 . 342 254 197 ,ש ,רענידָאג

 340 4 בקצי ,רעסָאניװַאג

 340 .ּב .א ,רעּבָאלטָאג
 234 .א ,ּבעילטָאג

 210 ,ג ,ּבילטָאג

 68 15 ריד .עסוהי ,בילטָאב
 10 ,ל ,ּבילטָאג

 284 109 ןָאעל ,ּבעילטָאג
 340 קחצי חנ ,ּבילטָאג

 307 158 םולש ,ּבילטָאג

 250 218 191 ,ח ,דלעפסעטָאג

 ,ןירָאג עז טעּבַאזילע ,ָאדיאג
 טעּפַאזילע

 191 7 ןַא היא ,לָאג

 ןַאמדלַאג--שזַאקַאִרּב

 ר 117 .ּׁש ,יקסנַאירּב

 - 292 ף"ד .ןַאמרעה ,ןַאמזירּב

 227 33 שי ,דרַאּבטיײרּב

 234 224 ,מ ,ןַאמטיירּב

 : 807 140 50 קחצי ,ןינײרּב

 234 00 180 70 ןבואר ,ןיניײרּב

7 255 269 265 278 307 

 152 ינעפ ,סיירּב

 294 ברה .המלש ,רעײרּב
 354 25 .,ה ה ,ליבפ

 250 הטידע ,לירּב
 810 ,ד .י ,ןַאמנירּב

 259 ,ר ,ןַאמנירּב

 .101 החמש ,יקסװָאטסירּב

 395 רעקעװ רעטעּברַא רעקסירּב

 9 טַאלּבנעכָאװ רעקסירּב

 800 םַײה 'ר ,רעקסירּב
 : 825 .ַא ,רענקירּב

 ּג
 250 ארענא ,אללאג

 188 118 109 108 60 .א ,ּבמָאלָאג
8 259 

 205 ןסינ יבצ ,ּבמָאלָאג

 292 היבוט ,קעּבמָאלָאג

 50 באז ,יקסדנַאלָאג
 99 ר"ד ,מ ,יקסנַאלָאג

 825 ,ּב ,דלָאג

 59 43 ןעּב ,דלָאג

 892 סוילושזד ,דלָאג

 221 210 206 153 ןַאמרעה ,דלָאג
20 

 195 ,מ ,דלָאג

 159 לקַײמ ,דלָאג

 138 49 ר'ד .ש ,דלָאג

 840 .ה ,יקסּבָאדלָאג

 340 .מ ,םױּבדלָאג
 840 ר"ד .צ ,טרוּבדלָאג
 340 210 ןְרַהֹא ,טַאלּבולָאג

 218 50 גרעּבדלָאג

 340 332 15 .א ,גרעּבדלָאג

 ,ּבַא ,גרעּבדלָאג
9 140 180 801 298 

 210 והילא ,גרעּבדלָאג

4 2? 

109 80 66 8 

 234 ,ח ,ןהּכרּב

 340 52 הצושיו הכרּב
 307 234 ,} ,תוכרּב

 :307 2343 לחר ,תוכרּב

 315 ךורּב ,היכרּב
 372 בלסרּב

 125 לאילמג ,דרָאפדצרּב

 840 יּבצ אּבא ,ןױערּב

 234 ,א ,יקסנױערּב
 289 ךירלוא ,לעדנערּב

 ּבניר רעטײּברַא סנײא שטנערּב

7532--1927 859 

 503 202 201 200 ח ,י ,רענערּב

 146 .ש ,רענערּב

 +*! הרש ,רענערּב

 109 ּתַּמינּב ,יקציװָאטסערּב

 340 ף*ז ,סקַאמ ,רעױלסערּב
 203 ,י ,יקסדשרּב

 50 49 4/ 37 .צ .ּב ,גרעּבדלָעג
8 60 68 75 82 88 97 103 

9 115 119 158 155 180 201 
 ו 208 200 286 208 95

 115 .ה ,גרעּבדלָאג

 357 198 ,ח ,גרעּבדלָאג

 200 54 40 12 ,י ,גרעּבדלָאג

 210 לסָאי ,גרעּבדלָאג
 382 385 94 ל ,גרעּבדלָאג

 210 46 ױל ,גרעּבדלָאג

 9 7 .מ ,גרעּבדלָאג

 220 לידנעמ ,גרעּבדלָאג
 194 לטצ ,גרעּבדלָאג

 .85+ ףסוי ,רעּבַאהדלָאג
 - 3 .א ,ןידלָאג

 379 841 232 ,? ,ןידלָאג

 63 ר?ד .מ ,גרעּבנידלָאג

 176 לעומעס ,גרעּבנידלָאג

 41 ו"ד .רוטרַא ,ןַאדלָאג
 201 בקצי ,ןַאמדלָאג

 165 ,מ ,ןַאמדלָאג
 68 98 45 ר"ר ,םוחנ ,ןַאמדלָאג

6 293.158 

 398 ,ש ,ןַאמדלָאג



 150 לרַאק ,קרַאמדלָאג

 234 210 יכדרמ ,גרעּבנדלָאג

 "נדלוג עז ר"ד .א ,ןײסשנדלָאג

 = ר"ד .א ,ןייטש

 359 ,מ ,גרעּבנעדלָאג

 291 יד ,עזױר ענעדלָאג

 304 ןרָאה רענעדלָאע

 234 .א .י ,סעדלָאג

 םהרבא ,ןעדַאפדלָאג
3 154 155 156 

0 161 165 104 

9 170 171 178 

8 175 219 270 

 152 ךוּב:ןעדַאפדלָאג
 344 208 228 158 30 ,ּברַאפדלָאג

 14 לארשי ,ּברַאפדלָאג

 224 206 131 81 ,ל ,ּברַאפדלָאג

5 227 332 337 345 386 374 

 340 220 207 131 ,מ ,ּברַאפדלָאג

 1:0 159 155 96 .ש ,ּברַאפדלָאג

3 194 919 220 299 338 339 

8 348 545 348 247 345 350 

8 3859 565 300 871 373 576 

7 378 379 351 

 146 ןועמש ,ּברַאפדלָאג

 210 .נ ,ץנַארקדלָאג

 =גדלוג עז ר"ד .א ,ןײטשדלָאג

 ר"ד .א ,ןיײטש

198 40 85 

1959 198 7 

167 166 9 

1759 174 35 

271 

 168 168 150 ,י .ב ,ןײטשדלָאג

234 

 210 דוד ,ןײטשדלָאג

 177 176 164 ינעשוד ,ןײטשדלָאג

 379 .מ ,ןײטשדלָאג

 234 ,ז .מ ,ןײטשרלָאג

 98 55 סקַאמ ,ןײטשדלָאג

 192 ,ּפ ,ןײטשדלָאג

 284 .פ ,ןײטשדלָאג

 109 58 .ש ,ןײטשדלָאג

 153 ר"ד .כ ,ךױרטשדלָאג

 140 עקצרַאה ,קַאלשדלָאג

 56 חסּפ ,דימשדלָאג
 340 290 259 ,י .א ,טדימשדלָאג

361 

 165 סנָאפלַא ,טימשדלָאּ

 155 140 144 ןָאמָאלָאס ,גילָאג

 542 .ש ,יקציּבולָאג
 129 109 103 68 ,* ,ד ,רעטלָאג

150 

 340 .א ,װָאקינשטילַאג

 40 ר"ד .ס .י ,ןיללאג
 841 1591 9 ןָאשזד ,יטרָאװסלָאג

 289 206 הדוהי ,גרעּבמָאג

 .א ,ןג עז .א ,ןַאג

 210 םחנמ ,ןַאג

 קול 254 2 2 ַאמטַאהַאמ ,ידנַאג
 808 עטנָאג

 156 װָארַאשטנָאג
 97 .ַא ,ךײװצנַאג

 991 ,י ,טריװטסַאג
 196 .א ,װעטסַאג
 231 ןָאּפַאג

 75 ,ס ,רענּפָאג

 5 .ש ,ץָאג
 206 ןימינּב ,רָאג

 315 51 .מ .ּפ ,שטשידָארָאג

 115 הגוי ,יקסדָארָאג
 165 ייגרעס ,יקצעדָארָאג

 369 126 ,מ ,ווָאכָארָאג
 95 .י ,ּברַאג

 * .ָא ,יקסלוּברַאג

 235 .ז ,רַאּברַאג
 250 225 206 170 ,ש ,רַאּברַאג

 507 .א ,ןָאדרָאג
 357 785 .ד .א ,ןָאדרָאג
 298 רָאדיזיא ,ןָאדרָאג

 235 .ג .ןָאדרָאג

 19 .ה ,ןָאדרָאג

 ד"ז .ז ,ןידרָאג עז ר"ד .ז ,ןָאדרָאג

 204 ּביל הדיהי ,ןָאדרָאג

 392 ןואגה .ּביל הדוהי 'ר ,ןָאדרָאג
 841 0 .ג ,ןָאדרָאג

 156 ינדיס ,ןָאדרָאג

 255 אּבא ,ןידרָאג
 341 158 119 109 ר"ד .ז ,ןידרָאג

 174 0 בקעי ,ןידרָאג

 502 ף"ד ,עידרַאג

 17 .ה .ג ,ןיװרַאג
 284 129 119 .א ,רעדזרָאג

 47 ןַאמרעה ,רעטרָאג

 841 979 278 164 ,ּב ,ןירָאג

*+32 

 19 ײ ,ןירָאג

 841 254 טעּבַאזילצ ,ןירָאג

 156 .א ,וָאלעירָאג

 210 ,ל ,קילערָאג
 2629 260 150 140 ,ש ,קילערָאג

 335 קילצז ,גרעּבנערָאג
 260 6 .צ ,לקניפרָאג

 184 188 150 179 םיסקַאמ ,יקרָאג
6 187 198 196 341 

 253 המלש ,ןיקרָאג

 198 .װ ,ןישרַאג
 341 ר"יבג

 109 ,מ ,ג--ג

 98 ,שזד םַאיליװ ,טנעהג
 150 סלרַאשט ,ריעידוג

 268 221 107 ,א ,ןַאמלדוג

 162 ךרַאװדע ,ןַאמדוג

 206 ,ּפ ,ןַאמדוג

 161 186 146 19 ,ה ,ןַאמלעדוג

9 221 238 

 14 ףעזוי ,דלָאגטוג

 210 ,ה ,טלַאטשעגטוג

 51 והילא 'ר ,רעכַאמטוג

 995 ברה .ןַאמטוג

 341 ר"ד .א ,ןַאמטוג

 194 41 ךָאדָאעט ,ןַאמטוג

 20) 904 45 ברה .י ,מ ,ןַאמטוג

 106 ,ר ,ןַאמטוג

 129 ןַאהָאי ,גרעּבנעטוג

 .ּב ,ןירָאג עז .י ,ָאדױג
 276 268 268 ,י ,גרעּבכױג

 156 ?שַאלוג

 138 133 ר"ד .א ,ןייטשנדלוג

 -גדלֹוג עז ר"ד .א ,ןײטשדלוג
 ר"ד .ַא ,ןיימש

 391 ץל'אּבא םהרבא 'ר ,רעניּבמוג
 163 ןבואר ,ןיקסוג

 190 לרַאק ,װָאקצוג

 201 ,א ,רוג

 210 ןושרג ,ַארוג

 ? שטיוװרוג

 125 יפָארּפ .שסיװרוג

 162 ,מ ,שטיוורוג
 938 910 47 ,לא ,הירוג

 805 םייח ,דנַאלרוג

 דנַאלרוג--קרַאמדלָאג



 156 40 ,א ,ןייטשרוג

 250 לילַאק ,ןַארּביג

 245 .ש ,לַאדיג

 140 .א ,יגאויג

 816 226 205 192 155 .א ,ןילטיג

8 339 242 345 359 308 308 

 801 ר"ד .ּב ,ןילטיג
 109 .מ ,ץילטיג

 88 858 ,י ,ןָאסלעטיג

 151 ַאשַאס ,ירטיג

 56 םהרבא ,רעגײג

 21 .ס ,טרעּבליג
 169 .ּב ,ןידליג

 210 206 121 65 םיַאכ ,ןידליג

8 289 307 

 146 יפָארּפ .השמ ,ןידליג

 5:1 ,ד .ה ,טטַאלּבנעדליג
 841 127 ,ש ,יקסניליג

 60 .א ,לעמיג

 165 לעּפמיג

 145 װַאלסינָארּב ,לעּפמיג

 568 גרוּבזניג
 300 ןָארַאּב .גרוּבזניג

 28 ף"ד .גרוּבזניג

 51 50 49 39 ף"ד .,א ,גרוּבזנינ
 268 205 100 88 72 ןספ 0

5 293 307 

 295 ןָארַאּב ,דוד

 298 ןָארַאּב .לזוי ףסוי

 17 בקעי

02 43 9 

 ,גרוּבזניג

 ,גרוּבזניג

 ,גרוּבזניג

 ,גרוּבזניג

 132 ף"ד ,מ ,גרוּבזניג

 17 .ה .מ ,גרוּבזניג

 509 295 לואש ,גרוּבזניג

 25 ר"ד .ןועמש ,גרוּבזניג

 גרוּבוניג עז גרוּבצניג

 .219 השמ ,סיצניג

 19 .ד ,טענסיג

 542 סירָאמ ,טענסיג

 800 210 .,ד ,מ ,רעסיג

 150 ,ָּב ,י ,סּפינ

 109 80 60 ,לג

 109 יבצ ,ל--ג

 196 יערדנַא ,וָאּבָאלג

 85 45 ר"ד ,ד ,סוּבָאלג

 .מ

 רג--ןייטשרוג

 342 196 רָאדָאיפ ,ָאקדַאלג

 239 הרוּפצ ,ןַאמרעּבוַאלג
 239 294 221 8 ךורּב ,ןַאמזַאלג

7 2600 268 270 271 805 842 

 210 ַאדיא ,רעזַאלג

 191 190 קחצי ,רעזַאלג

 221 לאומש ,ןַאמרעזַאלג

 842 ,ל ,ןַאמטַאלג

 255 ,ה .ג ,רעטסעמטַאלג
 110 = ,ןײטשטַאלג

 290 810 8 בקעי ,ןײטשסַאלג

6 2862 967 211 276 978 879 

 118 102 90 45 39 ,א ,ץנַאלג

6 169 180 860 

 391 בקצי ,ץנַאלג
 393 156 ,ל ,ץנַאלג

 834 .מ ,ץנַאלג

 131 ,ס ,גרשּבזולג

 181 09 58 65 ,ׁש ,תולג

 156 ,ג ,טָאילג

 565 323 ,י ,יקסווָאמילג

 קירנעה ,ןייטשנעצילג

41 149 143 

 321 .מ ,יקסװָאקילג
 19 119 84 45 ירוא ,ךילקילג

6 181 

 124 98 4537 ר"ד ,א ,ןַאמסקילג
1 2600 

 305 ןלעמַאה ןָאפ לעקילג

 200 238 210 ,ל ,רעזעלג

 151 ף"ד ,מ ,רעועלג

 195 ן--ג

 109 .א ג

 150 ,מ ן--ג

 365 156 ,מ ,ןיסענג

 163 108 186 59 סקַאמ ,ליּבעג

8 168 169 172 174 178 176 

7 2600 

 .274 ,מ ,גישריּבעג

 342 219 ,ל ,לעּבעג

 .ה ,ןַאמלעדוג עז .ה ,ןַאמלעדענ
 842 146 ףמַאק ןוא גנַאועג

 101 ץצלדעש םילוח רוקיּב 'זעג

 10: לגװָאר 'טּפָא "זָאט,; יזעג

110 9 

 .46.4014 ל

 101 ץעלדעש םימותי תרזע יועג
 : 5588 2 טלוקזעג

 156 צטצג

 51 יד ,םינָארַאנ ןופ רעטעג
 259 146 121 לכימ ,טרַאּבלצג

 335 294 ה ,םיוּבלעג

 110 לָאטַאנַא ,גרעּבלעג

 342 ,מ ,שיפּבלעג

 315 20 ,ּפ ,רעטּבילעג

 - 910 .א ,ןַאמלעג
 255 םהרבא ,ןַאמלעג

 11 .מ .י ,גרעּבנעלעג

 239 .ה ,רעללעג
 207 206 0 סערדָאט ,רעלעג

9 389 

 .406 140 50 12 סקַאמ ,רעללעג
9 198 

 855 עסעּב ,רעלדנעג

 12 יי ,רעלדנעג

 210 .ב ,רעזנעג
 876 ,ןינעג

 177 סירָאמ ,טסעג
 144 לע--עג

 295 .פ .מ ,ץעג

 *=עמור יד ןופ רעדיל צנעּבילקעג

 206 הנותח עשינ

 50 ַאדרעג
 20 לטָאמ ,רענטרעג

 177 ַאשימ ,ןַאמרעג

 285 .ש ,צזיײמרעג

 162 ַאטרעּב ,ןיטסרעג

 185 טײקגיטכערעג

 151 156 ,מ ,ץרעג

08 

 151 ָאטרעּבלַא ,װָאנושרעג

 טימ ל"רהמ תואלפנ עטכישעג
 342 224 יד ,םלוג םעד

 ױּכ ןיא ןעדוי יד ןופ עטכישעג
 . 342 יד ,ןעל

 .עגסױרַא 10 יד ןופ עטכישעג

 / 224 יד ,קַאיװַאּפ ןופ עטצ'בנג

 ָת 196 ר ..ג
 406 ך--ג

895 2600 8 

 101 ,א ,-ג

 295 ;װ ,,רג



 151 ,מ ,.רֹג

 260 ,ח ,ר--ג
 501 299 298 293 291 קדצ רג

143 

 200 194 47 .ּב ,דרָאּבָארג

 210 ,מ ,יקציזדָארג

 358 .א ,יקסנעזדָארג

 .י .א. ,יקסנעזדָארג
6 238 293 

 325 טַאלּב=ןסנָאנַא רענדָארג

 7 טנעמָאמ רענדָארג

 324 עמיטש רענדָארג -

 192 158 יקסלָאדָאטס ןוא רַאהָארג
6 224 472 864 

 274 סחנּפ ,דרַאּבוַארג
 890 7 ,יקציװַארג

 159 ןיאודלַאּב ,רעלָארג

 135 ר'ד .מ ,יקסמָארג

 97 ר"ד ,רעמַארג
 298 168 166 145 ,א ,יקסװָאנַארג

 68 ר"ד .,א ,יקסװָאנַארג
 260 ,ר ,יקסװָאנַארג

 206 .מ ,ןײטשטינַארג

 110 סנארג

 47 םייח ,סָארג

 94 קענַאי ,סָארג

 78 .מ ,סָארג
 268 968 260 151 השמ ,סָארג

 961 936 210 191 22 ילּתפנ ,סָארג

2 204 204 269 971 872 

 256 .י ,טכילסָארג

 2893 110 60 ,װ ,ןַאמסָארג

 201 דינָאצל ,ןַאמסָארג

 151 לָעומצס ,ןַאמסָארג

140 110 7 

109 = 

 195 190 ,ס .ד

 140 ,פ ,+

 264 ּברה .שריה יבצ ,ץיװָאּבַאד

 29 .ז ,ןיּבָאד

 256 94 .ש ,ןיֿבָאד
 261 286 211 156 .י ,ןישורּבָאד

3 345 6 

 345 המלש ,ןַאמסָארג

 76 רוַאלסינָארּב ,רעסָארג
 542 ַא ,רעָארג

 842 140 םַאיליװ ,רעּפָארג

 210 בקעי ,רעּכָארג

 82 29 ילַאק ףַארג

 574 839 229 87 ַאיפַארג

 152 151 .װ ,יקסגיּבורג

 15 .מ .א ,ןייטשּבורג

 295 298 .א .א ,גרעּבנעזורג

 288 ביל הדוהי ,טרַאּבורג

 236 ,ל .י ,ןַאמזיורג

 ײרעלַאמ ןופ קילדנעצרָאי רעסיורג

 342 רעד ,רוטּפלוקס ןוא
 .טױש רעדָא טנעמָאמ רעסױרג

 519 רעד ,ףָארטש

 15 רעד ,סדנוק רעסיורג
 41 ר"ד .סקַאמ ,דלַאװנורג
 5 ןתנ ,שטיוועקשורג

 542 .ד ,שטיװָארָאגירג
 55 .ש ,ןַאמינײרג

 226 'רּב .םירג

 246 51 4) ןימַאשזדנעּב ,ןירג
 35 םַאיליװ ,ןירג

 155 ר"ד .ה ףסוי ,ןירג

 535 .מ ,ןירג

 106 ןירג:ןירג

 140 ןויצ--ןּב ,םיוּבנירג

 41 .ה ,םױּבנירג
 72 60 895 97 3 קחצי ,םיוּבנירג

0 

 21 .ש .ע ,םיוּבנירג
 203 2601 43 36 ןתנ ,טַאלּבנירג

40 

|= 

 59 קירעדערפ ,סעלגָאד

 195 סנָאפלַא ,עדָאד

 256 קחצי ,שַאװָאד

 7 קחצי ,שטיװָאדיװַאד

 271 919 211 לכימ ,ןָאזדיװַאד

 286 924 20 ףמױלש ,ןַאמדיװַאד

264 

 0 261 .ה ,סדיװָאד

 4 409 כ

 256 .א ,גרעּבנירג

 12 'י .ַא ,גרעּבנירג

 9659 202 67 יבצ.ירוא ,גרעּבנירג

 210 רזעילא ,גרעּבנירג

 126 ,ב ,גרעּבנירג

 342 .ג ,גרעּבנירג

 355 .ה ,גרעּבנירג

 294 261 236 114 םיח ,גרעּבנירג

 0 19 (ןלױּפ) .י ,גרעּבנירג

 843 336 105 (ר"רספ) .י ,גרעּבנירג

 524 224 201 42 ,ּפ .י ,גרעּבנירג

 211 צשוהי ,גרעּבנירג

 211 .מ ,גרעּבנירג

 יײגרעס ,גרעּבנירג
209 

 545 .ש ,גרעּבנירג

 294 הדוהי לאיתוקי ,דלַאװנירג

 211 ַאינַאמ ,דלַאװנירג

 14 ךעלעמייּב עקנינירג

 9 סָאד ,טַאלּב צנירג

 47 ףיד .י ,דלעפנירג

 64 03 ר"ד ,דלָאּפָאעל ,םַאטשנירג

6 294 

 305 עלעדװיק ,ןייטשנירג
 835 ןירָאק ,טיפירג

 343 8 ןישירג

 196 וװָאקיצשנעּבערג

 159 סַאמָאט ,יערג

 127 ,מ ,יקצאימערג

 554 ר"ד .טנערג

 259 98 'פָארּפ .יבצ ,ץטערג

 343 ףך"ד יֿפָארּפ .ווָאקערג

 897 ןישרג ונּבר

 347 ינושרג

 שטיװָאנַאװיא

 59 שטײװעקוַאד

 327 ר"ד .רענטַאד
 256 .צ ,יקסלָאּפָאגלָאד
 105 ןָאטלַאד

 805 151 ,ל ,י ,יקסנַאדילָאד

 345 ,ס ,יקסנילָאד

 804 201 לדנעמ םחנמ ,יקצילָאד
 274 272 961 פט9 2366 1

 ילצילָאד-רג



 ס5 סמיישזד ,ןַאסלַאד

 15 .א ,שטיװָאמָאד

 211 ןרהא ,ּבמָאד

 211 ירַאה ,ּבמָאד

 191 190 סנַאה ,קינימָאד

 211 ,א ,ץינמאד

 הלּכ תסנכה טעטימָאק ןעמַאד
 151 קצול

 827 ילא ,יקצַארעמָאד

 : 26 ןָאד

 95 .פ ,ןַאד

 286 211 החמש ,ןָאד

 05 ,מ ,עדגָאד

 156 ָאילוכ ,סָאטנַאד

 236 103 11 ,י ,קַאלינַאד

 236 ןַאמסּוז ,שטיװעלינַאד

 256 ,ח ,שטיװעלינַאד

 286 ,מ ,לעינַאד

 15 .ד סקַאמ ,שינַאד
 165 ,ד ,ילענאד

 יכדרמ ,סיצנַאד
1 2944 

 60 2 ,ןיקנטד

 150 1500 69 מ פ ,יקסװעיָאטסָאד

7 348 

 841 ,ל ,ןיסַאד

 142 .מ ,א ,ץטַאד

 138 ַא ,רָאטקָאד

 848 196 ,מ .װ ,שטיװעטָארָאד

 581 85 ןיװרַאד

 50 יפָארּפ .א שזדרָאשזד ,יסרָאד

 308 220 150 .י ,ש ,ןָאזפרָאד

 95 יקסװעשַאד

 256 211 ּבײל הדוהי ,יקסװעשַאד
 156 .ה .צ ,יקסװעשַאד

 77 בד

 355 לארשי לגד

 558 ונלגד

 578 9 לַּפָאק ,אוד

 159 152 131 ףר*ד ,3ב ,יקסװָאּבוד

 293 יכדרמ ,ןיּבוד

 59 .י ,יקסגיּבוד

 140 135 ר"ד .ּב ,יקסניּבוד

 359 .ּב ,ןילּבוד

 201 289 66 51 ןועמש  ,וָאנּבוד

236 201 6 

 יקסוועלעד--ןָאסלַאד

5309 295 58 

 , ךילרע---װָאנּבוד 151 14: ,ס
7 209 

 305 דיגמ רענּבוד

 142 ןָאעל ,ןָאסּבוד

 326 ,לֵא ,שטיװָארּבוד

 294 רָעֹּב בוד 'ר
 840 301 297 247 ינבוארה דוד

 77 לדוד
 286 ,ד ,קיניָאװד

 211 רעּב ,ןיצשירָאװד

 94 ברה .קחצי ,ץערָאװד

 181 לסיז לארשי ,ץצרָאװד

 256 בקצי ,יקצערָאװד

 345 ר ,ןיקרָאװד

 126 ,מ ,ןיקרָאװד

 211 157 146 ףיאמ ,ןיקרָאװד

 224 .ּת ,יקסניווד

 256 .א ,רעניוװד

 149 ַארָאנָאעלע ,עזוד

 167 ףלַאר ,רעדױד

 159 .ל ,רעשטיוד

 5345 לַאוקסַאּפ ,יקסװעיַאנוד

 65 .כ ,ץעגוד
 261 157 40 .ל ,ןַאמשוד

 286 211 187 ,מ יקסװָאלַאױד
35 377 

 845 .ה ,ַאװָאמונַאשזד

 159 ןאדלעװ סמיישזד ,ןָאסנָאשזד

 14+ ָאטרעּבמוא ,ָאנַאדרַאשזד

 355 יהד ,ןעידרַאג שיאושזד

 256 לעמושזד

 343 ילָאינַאװָאישזד

 257 סַאמָאט ,ןָאסרעפצשזד
 287 4 יקסגישזרעשוד

 211 .מ ,מ ,טנַאמַאיד

 181 ָאענָאיד

 154 שזרָאשז ,לעמַאהיד
 193 167 .ַא ,ַאמויד

 151 ןוז--ַאמיד

 50 ףָאהנעזיד

 858 155 ,ּב ,ילצַארזיד

 24 ר"ד .א ,סיװַײד

 151 רעמלע ,סיװַײד

 344 59 ,א ןהָאשוד ,שטייד

 4 400 כ

 886 261 211 206 סָעטַאמ ,שטײד

 534 לאיתּבש ,שטייד

 805 יכדרמ ,אנַײד
 379 861 207 140 ,י ,ָאנײד

 268 51 םירפא ,דרַאנײד

 871 257 356 ,ש ,לעסקײד

 211 ,מ .א ,ןָאליד

 190 ףסוי ,הנייר הליד

 178 172 170 166 ּפיסָא ,וָאמיד

4 181 256 

 14 ןײטשטנַאמיד

 389 ,1 .י ,ןייטשטנעמיד

 811 ןמחנ ,ןײטשטנעמיד
 141 ןיד

 ,1928 -- 1924 ....ןוּבשחו!ןיד

 .גיה ןעטַײרּפשרעפ וצ ןייארעפ
 .מעל ןיא ןעדוי ןעשיווצ ענעי

 16 גרעּב

 294 145 50 ,ס ,לָאגניד

 344 155 ף"ד .סקַאמ ,רעלגניד
 21 .ל ,יקסניד

 302 201 224 8 בקעי ,ןָאזעגיד

344 

 169 השמ ,סעניד

 / 157 .ּפ ,רעגיד
 294 .ג ,טנַאקסיד

 268 ריאמ קיזײא ,קיד
 344 155 154 ןלרַאשט ,סנעקיד

 544 ,ש ,ןייטשקיד

 158 ר"ד .שטיװָארָאטקעריד

 110 בקעי ,יקציװָאגולד

 556 ,װ ,וועירטימד

 555 ,ס ,וועירטימד

 55 .װ ,ַאװעירטימד
 261 110 1606 ,א ,קשמד

 169 157 145 ,ש ,עד

 99 94 רָאטקיװ ןישזדוי ,סּבעד
6 159 

 40 זלרַאשט ,ַאניעד

 22 .א .ה ,לעד

 98 סַאלטַא לעד

 344 לאינד ,ןָאילעד

 151 .ַא ,טנַאטילעד

 יפַארּפ .* ,יקסוועלצד
133 

129 38 



 115 טרעּבלַא ,ָאװערלער

 58 .ּפ ,רעציּבמעדה

 151 יֵנדעּב ןַאימעדי

 850 .ד ,ןַאישטרימעד:

 91 .א .ס ,הָאסינעד
 : 308 301 57 ןיקינעד

 יהק רעשידי רעד ןגעוו טערקעד
 54+ ץיצַאזינַאגרָא-תול

 151 157 רצ--ד

 99 30 ,ה ,ןיקּבארד

 2196 .א ,ווָאדזָארד
 19 8 .מ ,עלכַארד

 253 258 206 .ה
 287 157 5 .המ

 516 ,ג .ה

 505 .ח .ה
 155 .ל .ה

 555 ,מ .ה

 157 .ג .ה

 348 ,.ל .ש .ה=
 8085 ַאיליה ,ימהַאַאה:

 110 ,לַא ,װַא--ה

 201 ןונ--ַאה

 141 ןרהא ,רעּבַאה

 294 261  ,רעּבַאה

 15 סעײנ עשידיא ןָאסדָאה
 117 מ ,רעדָאה

 177 ןַאמזוַאה

 191 םָאיליװ ,ףואה:

 130 סיַאליא ,זָאה

 211 .מ ,גרַאּבכָאה

 175 יכדרמ ,גרעּבכָאה

 15 ,ש ,רעדנעלכָאה

 378 10 9 .ל ,ןַײטשכָאה

 502 רזעילא ,םַאטשרעּבלַאה

 837 דוד .םַאטשרעּבלַאה

 250 211 ףסוי ,רעדלָאה

 344 .מ ,ָאקגעּבולָאה
 308 130 108 45 להר ,ןַאמטלָאה

 16 .מ ,רעטלַאה

 155 ף"ד .נ ,טכערטלַאה

 72 ,ב .ש ,טכערטלַאה

 294 221 ,י ,רעלכַארד

 316 .נ ,ָאנָארד

 - 4 עקירעמַא-םורד
 ,עילױַארּב ,עקירעמַא:םורד

 806 ַאגיטנעגרַא ,ייוװגור
 106 ןלַארטש .םוָרד
 157 ,א ,ימורד

 544 .װ ,ןינורד
 204 258 110 80 69 54 .ד ,קורד

 יוא

 110 .ה ,קורד .
 237 טמריא ,רעקורד

 14 רעד ,רעטעּברַא-רעקורד

 ה
 384 110 105 54 ,כ ,קָאטשמלָאה

 155 טרעּבלַא ,עלַאה

 176 רעדנעלָאה

 293 יפָארּפ .ּבָאקישזד ,רעדנעלָאה

 151 ףסוי ,רעדנעלָאה

 190 סקילעפ ,רעדנצלָאה

 92 3 ' ,ןירעּפלַאה

 13 י ,ןרעּפלַאה

 826 157 לאיחי ,ןרעּפלַאה

 178 145 ָאעל ,ןרעּפלַאה

 237 4ינָאשַאנ} .מ ,ןרעפלַאה

4 279 380 

 211 176 114 ,ל .מ ,ןרעּפלַאה
8 344 

 155 ,ּפ ,ןרעּפלַאה

 14 ,פ ,ןרעּפלַאה

 ,ןרעּפלײה ז קלַאפ ,ןרעּפלַאה

 קלַאפ

 344 52 ףלה המלש ,ןרעּפלַאה

 344 323 196 190 ,מ ,טַאלּבצלָאה
1 : 

 6 ר"ד .גרעּבצלָאה
 511 .ש ,ןיקלַאה
 13 ץירָאמ ,גרוּבמַאה

 8 ..צ ,יקסרוּבמַאה

 106 ָארויּבסעמּבוג רעלמָאה *
 198 191 9 טונק ,ןוסמַאה

 20 רעד ,רעמאה

 15 (קורד) רעד ,רעמַאה

 258 לַארענעג .ןַאה

4 7 2 

 54 ,ש .,ןַאמרעקורד

 206 רעדיל-רעטַאעט 2
 153 2 רָאדָאעט ,רעזיירד

 12 .ש ,רעיירד

 .לעמַאז םואעליּבח רעטנעציירד

 *ידיא סעסיאולטנַאס ןופ ךוּב

 516 דרָאקער ןעש

 201 224 109 95 ,ל ,סרוקיירד

29 4 

 209 261 .ה ,רעמירד

 158 לעירּבַאג ,לעגערד

 293 פטג ןתנ ,רעװָאנַאה

 10 גנוטייצרעקרעוװדנַאה

 110 .א ,ןַאמלעדנַאה

 524 טַאלּב-סלעדנַאה

 9 גנוטיײצסלעדנַאה

 177 .י ,סופדנַאה

 רעזעיגילעריטנַא רַאפ ךוּבטנַאה

 54+ עדנַאגַאּפָארּפ

 .רעד רעלַאיצַאס רַאפ ךוּב-טנַאה

 102 גנואיצ

 155 לעינַאהטַאנ ,ןרָאהטנַאה

 159 סקַאמ ,ןַאמענַאה

 870 141 140 םייח ,טפנאה

 410 ר"ד .בקעי ,ןַאמּפָאה

 287 ,ק האל ,ןַאמּפָאה

 237 191 .ד .נ ,ןנַאמּפָאה

 150 106 רֶעֹּב דרַאשיר ,ןַאמּכָאה
158 

 191 .ס ָאגוה ,להַאטסנַאמפָאה

 199 ,+ ,יקסווָארטסָא-לקָאמּפָאה

 878 847 גנונפָאה

 120 .ס ,רענּפָאה
 237 211 197 99 דוד ,ןײטשפָאה

7 202 208 264 208 544 

 94 סנַאה ,קַאמקַאה
 805 297 צקמוחנ 'ר ,רענדַארָאה

 294 54 ר"ד ,ש ,יקצערָארָאה

 74 .ּב ,שטיװָארָאה

 874 211 199 רעּב ,ץיוָארָאה

 253 ברה .י ,ץיװָארָאה

 ץיוװָארָאה--ָאװערלעד



 54 58 לאפר ןושמש יּבר ,שריה 265 שיא ןהּכה םיח ,ץטיברוה 250 262 קחצי ,ץיװָארָשּת

 374 884 9 207 88 55 93 ברה .ייבוט ,ץיוװרוה 349 6 ןתנ ,ץיװָארָאה

 -ריה עז קױײא קחצי ,ץיװָאשריה ה"לש עז ױלה היעשי 'ר ,ץיװרוה 890 ,דע ,ץיװָארָאה

 קױײא קחצי ,ץיבוש שודקה 345 237 30 ,ש ,קישטנָארָאה

 16 .ה ,ןייּבשריה 69 .י .ס ,ץיװרוה 185 ף"ד ,ןַאמטרַאה
 377 133 470 0 ץרּפ ,,ןייּבשריה 109 7 (סצקלַאזל .ש ,ץיוורוה 138 יפָארּפ .רוטרַא ,,ןַאמטרַאה

 :49 308 325 ברה .ּביל והירמש ,ץיװרוה 99 ר"ד ,ח ,סיררַאה

 55 .מ ,ןרָאהשריה 515 ץולחה 526 רעדנַאסקעלַא ,ןרָאה
 -258 151 99 52 .ש ,ןרָאהשריה 887 383 340 331 229 3 ךונחה 110 ,י ,ןרָאה

 : 2959 878 874 371 3608 8 126 124 127 ףדנסּכלַא ,יװַאקרַאה

 ררַמ ר"ּב קױײא-קחצי ,ץיבושריה 228 שט--ה 259 6

 98 ּביל 188 יפָארּפ .ה ,רענּביה 287 יאול ,יװַאקרַאה
 211 ריאמ ,ןהָאזשריה ** ינַאּפמָאק גנישילּבָאּפ ורּביה 142 ַאנימ ,יװַאקרַאה
 169 ,א ,ןישריה 199 139 8 277 ּפאקרַאה

 306 69 55 55 52 יבצ ,ןאקסריה 294 131 =*'ד .ה ,רעיגיה 14 םינוּבה

 3408 822 437 901 181 7 115 יה 349 55 חסּפ לש הדגה

 ןהּכ עז ןהֹּבה 237 לטיג ,םולּבײה ףױא םיניד טימ חסּפ לש הדגה

 145 ױלה 329 ,ח ,םולּבײה 349 תויתזא עסיורג

 157 .א ,יולה 355 ןעמלַאק ,רעלזייה 319 ענליװ ןיא קוּבדה

 103 .מ ,ױלה : 191 לוַאּפ ,צזײה 519 תצדה
 200 193 ילצ ,ױולה 11 ריאמ ,רענטַײה 88 ךרדה

 65 .ט ןַאיּבַאפ ,יולה 255 .ט ,ןַאמקילײה 311 .א ,ןַאמרעּבוה
 109 ם--ה 345 בוד 'ילא ,ןרעּפלײה 5 .ּב ,ןַאמרעּבוה

 237 רודגיבא ,יריאמה 145 .ל .ח ,ןרעּפלײה 345 102 רָאטקיװ ,ָאגוה
 355 טּבשמה 151 124 122 2 קלַאפ ,ןרעּפלײה 157 ,ח ,ז--וה

 858 ,ל ,ן--ה 515 73 216 270 68 537 5 110 ,י ,רענטוה

 27 רענה 144 בקעי ,ןַאמײה - 324 רַעד ,רעציזַאּבזױה

 351 לעּבעה 393 58 לאול ,ןַאמײה : 524 רעד ,טריווזױה
 48 לצגעה 295 ,א ,רעשימייה 345 ,ג ,ןַאמטּפױה

 192 ראט ,גרעּבדעה 7 טנײה 150 םַאיליװ ,טָאּבלרױה

 890 רעד ,רעקריָאװ רעגדעה 154 158 158 69 ךירגייה ,ענײה 159 לצינַארָאז ,ןָאטסרױה

 855 םלוצה 188 187 150 8 359 השמ ,ןַאמכוה

 60 ןָאטלרַאק ,זיעה 559 ר"ד ,י ,ןַאמצניײה 8 טסנרע ןוא רָאמוה

 129 108 .ג ,טכצה 151 סנַאמרעײה 345 רעדיל.סקלָאפ 0
 846 םהנמ ,גרעּבלעה 192 .ַא ,םַאטסרעײה 53 ןַאהָאי ,סוה

 17 .ַא ,דלעה 10 סָאד ,קילג-סטַארײה 187 .א ,רעדילסוה

 250 ינעי ,יַאטלעה 345 224 .ח ,ק ,קירשײה 290 סודרוה
 250 .צ ,לָאטלעה ?+ ר'ד ,לאירזע ,רעמיײהסעדליה 99 ,ש ,שטיװרוה
 -269 202 1857 77 48 ,י ,ןַאמלעה 824 ףליה 199 .ש ,שטיוורוה

 546 ,א ,דנָאמלעה 95 58 סירָאמ ,טיוװקליה 207 שיא ױלה רזעלא ּבר ,ץיוװרוה

 211 .ש ,דנַאמלצַה 211 ,מ ,למיה 305 דניקלַאז ,ץסיוװרוה
 151 סבַארפ ;סנעלעה 358 .ה ,ש ,ּברַאפלעמיה 202 201 151 65 .ּבַא .ח ,ץיװרוה

 206 .א ,רעלעה 130 ? ,סעדניה 308 294 8

 97 .א .י ,רעלעה 120 ף"ד .עסירטעיּב ,לעקניה 110 103 99 95 םַײח ,ץיוורוה

 110 .3 ,ףעלעה 295 .י ,שריה 294 3

 4 87 רעלעה--ץיווָארָאה



 278 278 גגנ 250 גיִלָפז ,רעללצה

 72 45 צינומ ,רעלעה

 309 .ש ,רעללעה

 287 224 907 206 106 רָאלדנע=
7 378 

 340 .ח ,רעלדנצה
 ה 9

 179 'רגַא ,ש ,ןינעה
 299 145 ,מ ,שינצה

 527 ףלָאװ ,רענּפעה

 737 ,א ,ןַאמרעטּפעה

 95 ף"פ ,ּב סירָאמ ,רעטסקעה

 211 .ב ,רעקעה
 . 803 151 רעײמ ,רעה

 255 .װ ,גרעּברעה

 87 79 50 ף"ד .מ ,ל ,טרעּברעה
3 11 201 269 

 262 207 151 .ח

 226 ,ה

 269 יי .װ

 85 .מ .װח

 153 ר"ד ,מ .װ

 197 ,פ .װ

 211 .א ,רעלגָאװ

 .י ,רעטסײמגאװ
 119 143 רענגַאװ

 125 ר"ד .םַאיליװ ,ןישװָאװ

 291 דנומגיז ,אזַאװ

 151 .ל ,יקכװָאלאטאה

 344 .צ ,ןָאסטַאװ

 69 ,9 ,גרעּב:עטַאװ

 46 ירנעה ,ןָאסרעטַאװ

 179 רעטלָאטװ ,טיאוו

 256 װַאלסינַאטס ,יקסװָאכעשטיָאװ

 25 (וועשטידרעּב) יד ,ךָאװ

 10 (גרעּבמעל) יד ,ךָאװ
 221 (עגיר) ד ,ךָאװ

 ןכעלטפַאשלצזעג ןשידיא ןופ ךָאװ

 .יטנעגרַא ןיא רעטַאעט-סקלָאֿפ

 5 יד ,ענ

 179 160 195 7 װָאגנַעטכַאװ

 141 140 םלעהליװ ,לעטכַאװ

 40 ר"ד .דױַאהגרעּב ,ןײטשכַא

 .ה

345 224 0 

 151 דווװרעה

 46 .א ,ןָאטירעה
 169 165 157 ךוד ,ןַאמרעה

 27 .מ ,ןַאמרעה
 309 2995 1 ,ןַאמרעה

 505 עטעירנצה ,ץרעה

 12 .מ .ה ,ץרעה
 237 ריאמ ,ץרעה

 81 80 65 ר"ד .רָאדָאעט ,לצרעה
308 304 5348 

 .ןַאמּביל ,שרעה
338 

 73 ?2 פָארּפ

 290 2602 ,ש .א ,גרעּבשרעה

 211 עלעשרעה

 59 רעגרעּבזיײרטש - ןרָאהנעשרעה
5 226 249 364 368 376 888 

 וו

 308 הניד ,להַאװ

 110 ַאיסוז ,להַאװ

 296 257 לואש ,להַאװ

 281 52 .ַא ,יקסנירּבָאלָאװ

 505 היח ,(רוש) יקסווָאלָאװ

 359 23 ,ה ,יקסּפָאלָאװ
 546 ר"ד ,י ,טומעגלהָאװ

 110 כ"ד .א ,דלאה

 253 110 .ּפ ,דלַאװ

 121 ר"ד .א ,ןַאמדלַאװ

 85 ף"ד .ש .א ,ןײטשדלַאװ
 51 םייח ,טלַאװ

 157 45 ַאוסנַארּכ ,רעטלָאװ

 10 ןילָאװ

 .א ,יקסנילָאװ
18 

 388 268 72 64 ,א ,רענילהַָאװ

 824 קנַאדעג רענילָאװ

 10 ךָאװ רענילָאװ

 5 ןעּבעל רענילהָאװ

 175 פינעשזד ,רעילאוו

 509 209 110 .ל .י ,ןַאמלהָאװ

 רעד ןוא היריע רעד ןלַאװ
 456 יד ,סַאלק-רעטעּברַא

 143 ףלָאדור ,ָאניטנצלַאװ

 254 רָעגָאיסימ ,ףלָאװ

138 1534 181 7 

275 

 וצ

 4 409 ל

 298 יסעּפ ,דלפפשרפה
 28 דיתעה

 157 הפוצה

 8548 פאףשי תמכחל הפוצה

 355 הריפצה

 555 תמיקה ןרקה
 47 ףרה

 855 .ש ,םלש-רה

 257 .ג ,יררה

 157 השמ ,יררה

 355 ריעצה רמושה

 509 רחשה

 819 הפשה

 559 רוּתה

 22 הוקּתה

 895 77 תודחאתה

 255 .ח ,ףלָאװ

 211 רעזײל ,ףלָאװ

 306 ,ּב .מ ,ףלָאװ
 111 .א ,ן--פלָאװ

 115 95 .ּב .מ ,ןַאסּכלָאװ

 463 255 םהרבא ,טָאטשפלָאװ

 840 .ש ,קַאנעצלאװ
 29 ַאקלַאװ

 345 .א ,וָאקלָאװ

 268 .ד ,וָאקלָאװ

 322 .ל ,שטיװָאקלָאװ

 10 ןּבעל רעקסיװָאקלָאװ

 324 עמיטש רעקסיװָאקלָאװ
 881 551 4 א ,ץירָאקלָאװ

 235 255 ,ד ,ןײטשנעקלָאװ

 / 45 ףלָאדַא ,ןייטשלאוו
 35 ןעטכעװ ןַאװ

 205 טרעּבָאר ,ןעזָאר---ןַאװ

 85 35 לימע ,עדלעװרעדנַאװ

 309 רערעדנַאװ

 124 .מ ,דליװנַא

 346 -דרעזעג , סגױזַא זיא סָאװ

 540 *תורדּתסה, זיא סָאװ

 .םױא דוסיה ןרק רעד טָאה סָאװ

 346 לארש* ץרא ןיא ןָאטעג .

 130 ןסיװ ןפרַאד ןעיורפ רימ סָאװ

 סָאװ--רעללעה



 222 ז ,רעסַאיא

 359 3 ןַאמרעסַאװ

 150 בקעי ,ןַאמרעסַאװ

 255 .א ,גוצרעסַאװ

 49 .ז ,גוצרעסַאװ

 146 םייח ,גוצרעסַאװ

 809 111 .מ .ש ,יקסרַאינּפַאװ

 340 238 1 בקצי ,ןַאמסּכא ײ

 262 ר"ד ,ריאמ ,ןַאמסקָאװ
 256 םַאיליװ ,רעקאוו

 225 984 89 ןרַא ,קישטײּבָארָאװ

246 

 151 .א ,יקסנָארָאװ

 10 (ענליװ) סָאד ,טרָאװ

 10 (גרעּבמעל) סָאד ,טרָאװ

 364 925 (גַאלרַאפ) טרָאװ

 309 120 50 השמ ,ןַאמטרָאװ

 524 ןעלצרָאװ

 66 50 .מ ,קַאיװַאשרַאװ

 555 הווח ,ַאקסװַאשרַאװ
 14 (עשרַאװ) .ּצ ,יקסװַאשרַאװ

 146 (י"ב) .ּב ,יקסװַאשרַאװ

 557 םינֹוּב ,יזסװַאשרַאװ
 55 ,ה ,יקסװַאשרַאװ

 202 ריקי ,יקסװַאשרַאװ

 502 .נ ,יקסװַאשרַאװ

 226 2254 140 רזוע ,יקסװַאשרַאװ

238 

 7 סערּפסקע רעװאשרַאװ

 1 ָאידַאר רעװאשרַאװ

 546 ןטפירש רעװעשרַאװ

 159 ,צ .װ ,דרַאװדואוװ

 358 386 351 192 שטיװעקיצױװ

 . 511 ר"ד ,ל ,ןַאמלואוו
 811 198 191 155 49 ,ש ,ןַאמלואוו

7 348 375 

 255 58 ר"ד ,םַארטרעּב ,ףלואוו
 133 103 21 .ז ,ש ,ףלואוו

 150 לענרָאק ,שטירלווו

 346 ענַאה ,לעצרואוו

 זיא ינושרג 'וזַא יװ

 347 ?עגרָאטַאק ןופ

 19+ רעיװַאכ ,עד אנַאיװ

 111 65 ר"ד .בקעי ,יקסדָאגיװ

8 347 

 ןעפָאלטנַא

 ןַאמסייוו--רעסַאװ

 197 45 .י ,שטיװָארַאדגַײװ

 52 ,ב ,ןָאסרעדגיוװ

 52 עשוהי ,יקסנַאשטודיװ

 231 ָאזיוו

 547 .א .מ ,ןעזיװ

 111 ןָאעל ,דלעפנעזעיוו
 809 235 חַנ ,לַאטיװ

 3043 300 םײח 'ר ,לַאטיװ

 199 ףעזוי ,ןילטיוװ

 48 טלָאװ ,ןַאמטיהוו

 254 ןָאמָאלָאס ,גרעּבגטיװ

 130 יַאליא ,סינטיהוו

 817 ,.י .ס ,עטיוו

 29 רעטעּברַא רעקכּבעטיװ

 9" .ּב ,גרעּבנעטיװ
 211 .י ןָאזנעטיװ

 251 לרַאק ,לעגָאפטיװ
 15 .מ ,יקסווָאקטיװ
 202 197 143 ,י ,ןיקטיוו

 77 ףסוי ,ןיקּתיו
 298 שטיוופיקטיוו

 ינוא רעד רעדָא ןושל ןהָא ּבײװ

 347 ַא ,ןּברק רעגידלוש
 96 94 1 ןעפיטס ,זײװ

 154 159 150 יַנומ ,דנײרפנעזייוו

7 108 166 

 153 .א ,רעזײװ

 111 ,ק ,ןַאמטײװ

 206 199 ,ַא ,רעטייוו

 155 151 14 ר"ד .לאכימ ,טרעכײװ
7 109 268 828 

 200 .ָא ,לײװ

 41 בקעי ,לײװ

 524 .פ ,לײװ

 רַאקסָא ,דלייאוא עז רַאקסָא ,דלײװ
 111 ,ב ,ּב--נײװ

 7 .ּב ,גרעּבנײװ

 296 76 ברה .י ,גרעּבנײװ

 256 סירָאמ ,גרעּבנײװ

 172 .ש ,גרעּבנײװ

 309 ברה .ש ,גרעּבנַײװ

 328 ,מ ,טָאגנַײװ

 896 ןטרָאגנײװ
 124 122 40 ,מ ,רעגנייוו

 8 1159 29 עקטָאנ ,זױהנײװ

410 

875 35 

 349 ר"ד .ּב ,גיורטנײװ
 243 189 105 143 .| ,?ױרטנײר

383 

 811 יבצ ,ּבורטנײװ
 824 204 151 ,1 ,גינייוו

 * 211 ,א ,רענײװ
 235 באז ,רענײװ

 211 .כ ,ןַאמרענײװ
 811 208 46 21 20 ,ז ,רעּפנײװ

3 2602 547 

 111 55 םהרבא ךורּב ,ּבױרנײװ
28 

 250 202 43 35 .ּב ,ּבירנײװ

 40 87 27 ףיר .סקַאמ ,ךײרנײװ

 128 124 ן22 121 55 4 41

8 181 205 298 328 847 

 547 .מ .ל ,ּפערגניײװ
 299 ןייטשנגייוו

 37 (רעקורד) ןייטשניײװ

 558 (לעימכַאר} .א ,ןייטשנײװ

 85 82 .ּב ,ןייטשנײװ

 255 ,ג ,ןייטשגייוו

 298 238 202 196 ,י ,ןײטשנגײװ

 250 ,מ ,ןייטשנײװ

 9 .ש .י ,ןיטשנגיײװ
 389 ,י ,ש ,ןַײטשנײװ

 138 ף"ד .מ ,םיױּבלעשנײװ

 5 גילעז רשא ,סייוו

 לאומש ר'ּב דוד לארשי ,סײװ
 547 ןהּכה

 2823 ,ל ,סַײװ

 105 ינומ ,סײװ

 211 הױפש ,סײװ

 322 9 ,ג ,טרָאּבסײװ
 151 141 .י ,טרַאּבסײװ

 397 .וװ ,םולּבסײװ
 235 .א ,גרעּבסייוו

 285 .י ,ד ,גרעּבסײװ

 12 .ח ,גרעּבסײװ

 57 הׂשמ ,גרעּבסײװ

 99 .ז ,דורּבסיײװ
 253 ,א ,ןַאמסײװ

 208 235 ,} ,ןַאמסײװ

 805 ,ד,ןַאמסײװ



 396 .ז ,ןַאמסַײװ
 197 לי ,ןַאמסייוו

 379 .א .י ,ןַאמסײװ

 155 ר"ד .מ ,ןַאמסײװ
 211 212 206 םוחנ ,ןַאמסײװ

 111 3 המלש ,ןַאמסײװ

 124 101 18 ,מ . ,גרעבנעסייוו

 209 908 208 259 938 221 ןט5

47 

 49 ר"ד ,לאומש ,גרעּבנעסײװ

 109 .ַא ,רעסייוו

 155 השמ ,דלעפסייוו

 52 ר"ד .ןַאמציײװ

 15 'װדַא .ףסוי ,ןַאמצײװ
 : 11 דוד ,רענצַײװ

 547 טלעװ ףוס סעיײנ גיטכיה
 144 ללה ,ןיגכי

 175 ןָאטנַא ,סגַאדליװ

 119 ר"ד .דרַאכיר ,םלעהליוו -

 95 הנוי ,רעצטַאיליװ

 195 םַאדַא רעיליוו

 109 .ַא ,רענליוו

 111 5 ,רענליװ
 870 30 6 ןואג רענליוו

 7 גָאט רעגליוו

 144 .א ,ןָאסליװ

 143 ,ס ,ןָאסליװ

 41 ר"ד .י ,רעליװ
 66 ,ל ;ב ,ןיוו

 205 ,י ,דַארגָאניװ
 218 207 200 47 ;8 ,דַארגָאביוו

263 

 280 8 ידַאקרַא ,וָאדַארגָאניװ

; 228 263 

 549 ,1 ,י ,וװָא !ארלאדיוװ

 594 ,ל ,יקסדַארגָאניװ
 296 299 293 299 ,מ ,רעװַאניװ

8 299 800 801 302 804 

 347 .ש ,רוקָאניװ
 959 גנוטײצ טשידניײ

 296 121 41 לאומש ,רעטניוו

 218 117 97 סירָאמ ,יקסוועשטניופ

907 266 263 202 261 259 8 

278 978 273 213 971 210 8 

247 

 195 .װ ,ָאקנעשטיניװ

 195 ּפיליפ ,ןַאמניװ
 299 16 11 ,ַא ,רעניוו

 125 יּפָארּפ .וװ .װ ,רעניוו

 285 ,מ ,רעניוו

 7 טַאלּבסקלָאפ רעניוו

 255 .ח ,יקצָאסיװ

 325 הׂשמ ,יקצָאסיװ

 381 קנַאדעג רעכעלטפַאשנסיװ
 151 יקסנַאיּפסיװ

 199 שזעימיזַאק ,יקסנישזציוו
 184 120 105 ס2 ץרּפ ,קינרעיװ

3 188 194 206 207 205 209 

9 920 293 226 827 298 268 

8 276 282 289 

 818 6 .ּבַא ,רָאטקיװ

 75 .א ,ליפקיוו

 847 115 .װ ,יקסנאגריוו
 320 יד ,טּכַאשטריװ
 169 153 125 ף"ד ,א ,יקסּבושריװ

158 

 105 .א ,ַאקסװעינשיװ

 291 לַאכימ ,יקצעװעינשיוו

 291 ןֵׁש װַאלסידַאלװ
 264 158 52 69 05 ,ב ,קעדַאלװ

 55 ,ּפ ,ָאקנעסַאלװ

 10 טַאלּבנעכָאװ רעקװַאלצָאלװ

 824 ןעּבעל רעקװַאלּצָאלװ
 295 ,ז ,ן--װ

 109 5 ,ץ--װ

 141 8 ,ן--װ

 30 ,ד ,יקס--וװ

 3321 4 46 סקַאמ ,רעּבעװ

 594 רעד ,געװ

 298 182 רָעד ,ןסיװ םוצ געוו

 54 רעד ,יַאמ ןט:1 םוצ געװ

 10 (פשרַאװ) רעד ,רעזײװגצװ

 15 (גרוּבסטיּפ) רעזַײװגעװ

 58 ישזד ,דואוושזדצוו

211( 

 255 170 122 40 ,א ,ַאקרָאװעװ

 268 255 159 .| ,אקרָאיװעװ

 52 שריה ,רעיוװצוו

 21 רעד ,רעטכעוו

 339 332 296 94 58 יד ,טלעװ

2 344 850 859 361 868 878 

 574 רוטלוק ןוא טלעװ

 10 סערּפסקע-טלעוו

 559 5856 ץגיל.רוטלוק.יד ,טלעוו

 325 (עטשרַאװ) לעגיּפש .טלעוו

 820 (צנװָאק) לגיּפש-טלצװ

 225 215 .א ,יקצינדעלצוו

 157 םעליװ ךירדנעה ,ןול ןעוו

 545 .א ,רעגנעוװ

 135 יצָאד .ל ,וָארעגנעװ
 55 ף"ד ,ןימינּב ,דנעוו

 152 180 69 64 .ז ,ףָארדנעװ
8 309 345 

 551 דנעטסעװ

 206 47 לעשַאר ,יקסנירּפעװ
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 111 דוד ,ַאצינשואַאז

 154 .ד ,ינטָאלָאּבַאז

 125 .ח ,יקסװָאדולּבַאז

 212 ריאמ ,יקסווָאדולּבַאז

 50 יכדרמ ,יקסוװָאדולּבַאז

 75 ,ל ,באז

 309 50 .ח .י ,יקסדָארָאגַאז
 10 גנוטייצ רעיּבמעלגַאז

 189 .נ ,ןירָאדַאז

 111 ,ה ,קַאכַאז
 821 ,י ,שַאירַאכַאז

 191 ךָאזַאמ רעכַאז
 848 198 192 לימצ ,ַאלָאז

 47 ר"ד .ללה ,וװָארַאטָאלָאז

 206 השמ ,וָארַאטָאלָאז
 178 171 169 = ,יקסװערַאטָאלָאז
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 212 .ש ,ולַאז

 ,יקסװָאקדולַאז
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 324 .ל ,יקצולַאז
 54 ,וװ ,יקסשזעלַאז

 212 ,ז ,ןַאמצלַאז

 200 .ח ,ןַאמצלַאז

 213 ,ש ,ןיקלַאז

 266 55 ר"ד ,מ ,י ,דניקלַאז

 154 ר"ד .צ ,ןָאסדניקלַאז

 ןופ תיּבה תּכונח םוצ ךוּבלעמַאז

 153 רעטַאעט טסנוק ןעשידיא

 .ייצרעד עשירענָאיּפ ןופ גנולמַאז

 545 ןעגנול

 345 ןסעיּפ2רעדניק ןופ גנולמַאז
 84 .מ ,ןיקטעמַאז

 125 ר"ד .ףָאהנעמַאז

 206 ףסוי ,רעממָאז
 128 122 ײ ,ָאו

 146 144 והילא

 ןַאמרעגניז-1

 .ש ,סקַאז

 179 51 65 68 לארשי ,ליװגנַאז

0 154 152 198 184 188 186 

7 188 189 209 278 976 278 
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 188 150 0 שזרָאשז ,דנַאז

 224 ךינעה קחצי ,גרעּבנענָאז

 238 ּבקעי ,לַאטנענָאז

 212 םהרבא ,ןײשנָאז

 159 155 155 ףלָאדור ,יקסװַאלסַאז
0 178 113 175 177 

 151 ַאלעירּבַאג ,ַאקסלָאּפַאז
 166 162 161 160 102 גיוװװדול ,ץַאז

 26 ָאק ךוּב ץטַאז

 801 219 212 207 םהרבה ,קַאז

 204 2809 124 72 69 }1 ,ב ,קַאז

8 392 

 545 .מ ,קַאז
 145 2 ןעגוע ,קַאז

 217 .י ,א ,יקסוקַאז

 345 88 85 66 47 35 ,ש .א ,סקַאז

 6 .ה ,סקַאז

 849 לארשי םיח ,סּכַאז

868 385 204 0 

 212 .י ,ש ,סקַאז
 108 78 77 69 49 קחצי ,רַאז

 204 212 לאומש ,ּבמָארַאז

 217 ,מ ,ידורַאז

 239 םירמ ,ןידורַאז

 155 לטַיג ,ַאקצירַאז

 327 ,מ ,יקצירַאז

 299 בקעי ,סילרַאז

 207 .ש ,ַאּבמערַאז
 122 111 41 40 35 ,א ,יקצערַאז

3 124 264 349 

 196 ליאַאכימ ,ָאקנעשטשָאז

 101 ,מ ,רַאּבז

 355 לװלעװ ,רעשזרַאּבז
 111 ,ל--ל בי

 259 ,מ ,ג--ז

 251 ווָאטַאּבוז

 245 .ג ,יקסניזדוז

 146 המלש ,רעצלוז

 170 95 .ּבַא ,ןַאמסוז

22 

 08 ןימינב ,ןַאמסוז

 ָפטײֿברַא ןופ ןָאשנַעװנָאז עט?
 849 ניר

 / 316 לוש סַאג עטעּביז

 58 .ג ,טרעּביז

 396 ןָאמָאלָאס ,רעלגיז

 / 991 טסוגױא דנומגיז

 ? .פ ,םיוּבלעגיז

 ןפפ 255 122 89 47 ר"ד .3 ,װיז

 204 לטײּבנדיײז

 16 .ס ,ןַאמעדיח

 826 ,ה ,טרַאגנעדייז

 324 'שוניא .מ ,ןאמנעדייז

 170 ,ב ,לד

 264 155 11 השמ ,גרוּבלד

 205 909 והיעשי דוד ,שוּברעּבליז
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 25 ףמוי ,גרעּברעּבלי

 175 דבכוי ,גרעּבליז

 264 44 .ל ,טלעגרעּבלז

 309 ,ש ,סײװרעּבליז

 342 195 ,ַא ,ןַאמרעּבלז

 154 ר"ד .א ,ןַאמרעּבליז

 239 .ב ,ןַאמרעּבליז

 239 .הר ,ןַאמרעּבליז

 צז 7169 67 ך"ד .מ ,ּברַאפרעּבלח

 97 ,ז ,גיװצרעּבליז

 105 156 ןמלז ,גיײװצרעּבליז
 299 111 ,א ,ןיײטשרעּבליז

 349 212 שינייּב ,ןייטשרעּבליז
 309 152 ,3 ,טרעּפלז

 94 55 .ג ,וציװָאניז

 8 ,ל ,ןַאמגניז

 111 .ז ,ןַאמגניז

 223 ,ק ,ןַאמגניז

 152 44 ,ּב ,רעגניז

 872 קַאשז ,רעגּניז

 224 289 229 124 ,י .י ,רעגניז

9 2194272 309 349 

 144 154 ר"ד ,לאוי ,רעגניז

 239 םירמ ,רעגגיז

 264 212 ,ד ,ש ,רעגניז

 115 ןַאמרעגניז



 457 183 173 171 .י ,יקסװַאלושז 355 .ז ,דלצפגילצז 11 .ַא ,ןַאמרעגני

 250 ןַאשז ,ןַאילושז 205 ,ל ,דלעפגילעז 156 ַאטרעּב ,ןַאמרעגניז
 264 ,ש ,יקסװָאקושז 65 קילעז 212 21 ,ל ,ןַאמלסיז

 םואעליּבי 22 םוצ לַאנרושז 129 .עי .וָאקילעז 154 ר"ד .ּב ,דניקסיז

 ,ָאסַא לעשיפצנעּב רעללימס ןופ 100 55 35יפָארּפ ,לצעג ,ץיװָאקילצז 55 סירַאמ ,דניקסיז

 ַאיפלעדַאליפ װָא ןָאשײאיס 212 202 152 185 144 129 124 264 939 218 111 42 בקעי ,רעּכח

210 9 257 261 209 964 966 267 356 

 851 349 129 ,* ,װישז 206 258 218 276 214 210 8 239 ,י ,יאבז

 259 912 .ד ,יקסװָאטָאװישז 6 .מ ,שטיװָאנַאמלעז 217 והירכז

 56 45 ר"ד .םיה ,יקסווָאלטישז 354 ףב"ל .ר ,שטיװָאנַאמלעז 296 229 ברה .היעשי ,קינטָאלז
 120 124 97 69 66 68 61 8 2859 2 ףסוי ,שטיװָאקלעז שטיּבָאהָארד ןופ להקה שאר .ןמלז

 296 4 9 ר"ד .ה ,לצמעז 298

 349 .ל .ה ,יקצינטישז 202121 69 55 51 ,צ .ש ,רעצעז 23 ןעלגעז

 152 ,ל ,יקצינטישז 349 298 9 299 200 199 הסוי לארשי ,ןיװעז

 210 324 ברה .י .א ,קינטישז רָאפנעמַאװצ רעכילרעי רעטסקצז 269 205 264 2602 255 7 234

 265 השמ ,ןילסישז ,צטיל ןיא קניײּב.סקלָאפ יד ןופ 979 914 1
 151 .ש ,שטיװעקלישז 91 רעד 55 ברה .י .ש ,ןיװעז

 2069 ,מ ,ל--שז 208 לודג ףקז 359 רהעװטסּבלעז
 542 ,ס ,רעמזעשז 303 264 124 111 77 לבּברז 190 152 .א ,ןידלעז

 393 80 .י ,וָאקינזעלעשז 49 23 רימידַאלװ ,יקסניטָאּבַאשז 206 ,י ,ןידלצז

 158 151 35 ןַאפעטס ,יקסמָארעשז 155 111 55 82 81 80 69 5 154 ף"ד .א ,סעדלצ'

 195 158 180 9 349 6 6 לעטצז

 195 דרַאנרעּב ,זעװרעשז 150 ןַאשז יליל ,לַאװַאשז 103 ,ה ,ָאקנעשטלעז

 95 ןַאשז ,סערָאשז 264 97 7445 ר"ד .לאפר ,ןַאמגילע'

 ֹח

 349 רָעט 146 לואש ,לקדח 10 3 י"ח

 296 170 144 ןנחװ 14 דיתעה םוצ עגַאלײּב.שדוח 312 ר"ד .ל ,ןָאזעװַאח

 .י ,דיסָאכ עז .י ,דיסח 53 טמוח 200 .רֹּב רעיּבַצרַאסעּב רעניטָאה
 239 ,ל ,דיסח 125 .ח ,תויח 256 ,ר ,א

 16 יד ,טלעװ עשידיסח 51 ר"ד .ץרּפ יבצ ,תויח 205 239 .י ,מ ,שטיװָאמיַאה
 185 124 ר"ד .מ ,ינונרַא--ןיסח 9 4 ןיסַאּבל היתּב ןּב ם"יח 188 ,ד ,יקסמָאח

 144 רימידַאלװ ,ץּכח 263 239 .ּפ ,ןינַאח

 לארשי 'ר ,ןהֹּכ עז םײה ץפח : 141 יעשי ןּב םייח 76 לעדנעמ ,ּבַאררַאח

 ריאמ 5836 109 ,מ ,ןָאסמײח 100 ף"ד ,א ,ש8ארַאה

 205 74 44 האורח 69 66 ,ל ,ןײה 162 שַאה

 42 ידורח 296 111 52 44 39 .י ,ןיקײת 375 רבח

 50 .ש ,יתורח 339 ישַאּב-םכח . 556 םיטחושח גח
 225 .ל ,ףירח 89 ,ל ,ן--ח : 394 יגה

 ײרעמַא-ענמידַאר יד ןופ הנותח +לוש ןופ גנונעפערפ תיּבה תֹּכונח 295 שורּפ רעד יגח

 349 לד ,ןיציּבר רענַאק  -ַאעט קילּבָאּפ גרעּבדלָאג--ןַאמ / 146 105 ,ל ,לקדח

 חנותח--ןַאמרעגניז ;4132



170 ,5 

227 = 5 

 62 תהי מ

 268 202 153 , ,ט

 195 ,ב ,י .ט

 69 לאקזחי ,ּבהָאט

 141 .לא ,קַאּבַאט

 359 ,י ,ןַאמסקַאּבַאט

 17 רעד ,גָאט

 179 59 טַאנַארדניּבַאר ,רָאגַאט
1 189 187 194 349 

 7 טַאלּבגָאט

 41 ף"ד ,י ,טכילגַאט

 191 .ה ,עטָאװָאט
 850 244 54 132 131 ןָאט

 92 'פָארּפ ,װ ,ץנַאימָאטָאט

 297 ריאמ םהרבא ,ץיַאט
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 380 191 157 186166 טסנרע ,רעלָאט

 5346 .ל ,סײרּפלָאט

 390 ןַאטסוג ,ףַאקלַאט
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 39 ,ה ,ןירָאמַאט

 ,יקסװעשַאמָאט
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 295 ךענעה ,רעװָאּבמַאט

 265 290 54 ,מ ,יקסמָאט

 109 8 סירָאּב

 550 .א .ב ,ןַאט

 501 .ג .װ ,זַארָאגָאּב ןַאט

 196 .נ ,ןיסַאט
 124 יפָארּפ .ה ,רענײּפַאט

 111 .ש ,יקסװָאליּפָאט
 851 850 139 47 46 הדוהי ,לעּפָאט
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 873 212 .צ ,ןַאמזוט
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 134 ףסוי ,רעּבױט

 350 לּביל ,שביוט
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 251 װװעשטידרַאּב ןיא 3

 258 דנַאלסורסײװ ןיא 32

 202 44 ,ח ,מ ,רענזױט

 59 1 ,יקסנישטלוט

 159 םישזד ,רעמוט

 231 לחר ,ןינוט

 11 .ָא ,סינוט

 390 ף"ד ,װַאטסוג ,ךיירדנענוט
 239 224 221 170 3 רעלעקנוט
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 195 .ּב ,ץירוט

 327 297 268 193 הףסוי ,ָאקרוט
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 178 167 155 טנומגי ,וָאקרוט
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 166 י ,וָאקרוט

 198 169 158 94 קחצי ,וָאקרוט

 6 יא1 קרַאמ ,ווָאקרוט

 ,ס .א ,װעינעגרוט
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 40 21 ,ז ,לצגיט
 69 .י ,רעגיט
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 141 םהרבא ,םױּבלטַײט
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 401 235 244 207 170 השמ ,שטַײט

 254 193 ,מ ,ןַאמכַײט

 רהילא ונּבר ...ןעגעוו תונורכז לײט

 851  ,,..ל"צו לעזײמ םייח
 212 ,מ ,ץַײט

 155 צשוהי ,ןַאמעליט
 212 ַאדײא ,סעליט

 391 128 ּפָארּפ .א .ק ,װעזַאירימיס

 239 ;ב ,יקסװָאקמיט

 157 לעסרַאמ ,רעגיט

 295 ףענצעיט

 226 ,ז ,יקסנישטָאקיט

 3685 ,י ,יקסגיצָאקיט

 55 םהרבא ,ןיטקיט

 555 .א ,רעלשיט

 297 .ּפ ,א ,שרוכט
 151 לט

 155 .ח ,רעדָאעט

 14 רעטַאעט
 22 טסנוק ןוא רעטַאעט

 351 ךוּב:רטַאצט

 525 תוצידי=רעטַאעט

 ירַא ןשידַײ ןופ תועידי:רעטַאעט
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 170 ןָאקירטַאעט
 שילגנע ןיא ןעגווּביא עכילגעט
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 17 יד ,גניטיײצ זַײּפש עכילגעטס

 149 .ב ,װעילצװעט

 149 ,ל ,װעילצוװעט

 119 .פ ,וצילצוװעט

 .רַאפ רעד ןופ טכירַאּב-סטַײקיטעט

 ןופ ןיירַאפ .ּפָארּפ ןופ גנוטלַאװ

 ןלױּפ ןיא רעטעּברַא-ײרעקורד
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 ק"צ ןופ טכירַאּב:סטײקגיטעט

 חבטצ!טטמ 4062606זמ3סטזג

 106 904621סטזמ"

 195 שזרעימישזַאק ,רעיַאמטעט
 145 ַאװיק ָאקיעט

 1953 0 קינכעט

 293 הילדג ירוא ,רעזלעט
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 129 דרָאל ,ןָאסינעט

 50 .ח ,יקציוװענעט
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159 + 

 170 ,א
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 265 215 םוחנ
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 268 171 .פ ײ
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 : 121 .ש =צ
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 מיט (?יפפעט) רעּפצט

 196 יפפעט

 351 .מ ,שטַאקט

 : 255 ציצידַארט
 101 'שזניא .מ ,ּפָארט

 282 159 141 99 96 ןָאעל ,יקצָארט

 191 גרָאצג ,לקַארט
 106 121 םהרבא ,טסישטָאּבורט

240 

 6 ּביורט

 891 ,י ,י ,קנורט

 . 351 377 356 350 לגנַאירט

 + יד ,ענוּבירט

 310 295 20? .י ,סקַאװירט

 201 והילא ףסוי ,שָאװירט

 69 65 סיװיײד ,שטירט

 3582 ,ל ,שירירט

 205 לגנעײרט

 356 רעגצרט

 141 0 .יצירואַאמ ,שטַאּבמערט

 250 ָאלרַאק ,ַאקסערט
 805 .י ,רעלפערט

 217 ףל ,יקסנַאשטשערט

 197 .ּב ,שט

 44 .ד ,.שט

 205 דָאלָאװעסװ ,ץעװָאגַאשט
 351 157 148 ילרַאשט ,ןילּפַאשט

 199 לָארַאק ,קעּכַאשט

 195 סַאכימ ,טָארַאשט

9 151 159 171 265 

 351 יפָארּפ .א .נ ,יקסוװָאנָאלּבַאי

 09 65 יּבר רענָאלּבַאי

 240 .מ ,ןילּבַאי

 381 258 124 172 .ג ,ָארּבַאי

 291 ָאלעגַאי

 852 .י ,סענַאהָאי

 892 .מ ,יקסרָאװַאי

 151 ר"ד יּפָארּפ .לימע ,ןַאזָאי

 55 .ש ,יקסװָאקשטַאי

 850 .צ ,װָאטנָאכַאי

 358 139 126 ,י ,ןָאסגיכַאי

 21ופכ

 510 קתוש רעװָאקטרָאשט

 196 .א ,יקסרָאמָאנרַאשט

 99 74 63 57 51 לאינד ,ינרַאשט

1 132 197 212 240 965 976 

0 351 

 141 סינַאילרושט

 369 .ָא ,עװָאגַאשטישט

 590 .ג ,עװָאגַאשטישט

 147 .י ,װָאקײשט

 3:4 יַאלָאקינ ,יקסװָאקיישט

 14+ ןָאדלעש ,ינישט

 391 74 55 ַאנעמז ַאיַאנָאװרישט

373 

 256 לזדיאעכשט
 196 195 187 190 ,ּפ .ַא ,װָאכעשט

69 351 

 851 79 73 ,א ,לקסירעמעשט

 155 149 143 ,3 ,יקסנירעמעשט

265 

 329 לגיּפש רעװָאכָאטסנעשט
 551 .ס ,רעטסעשט

 169 רעדנַאסקעלַא ,װָאטרעשט

 96 55 54 ר"ד .ח ,ץיװָאנרעשט

 301 810 202 6ס ,ש ,ץיװָאנרעשט

 217 .ש ,יקסװַאנרעשט

 95 10 'שזניא .א ,וָאקַאינרעשט

 298 77 3 ףסוי ,וװָאכינרעשט

 301 200 לואש  ,יקסװַאכינרעשט
2 2808 204 240 

 340 69 55 ,ל ,שטיװָאנכַאי

 59 -*ד .ד ,ןַאמלעכָאי

 55 סעללָאי יּבר

 53 םיָארױנ-םִימָאי

 99 ןָאי

 291 רימיזַאק ןַאי

 129 'רֵגַא .פ ,קישטװָאנַאי

 45 ר"ד .י ,ץיװָאנַאי

 238 52 55 44 .ש ,יקסװָאנַאי

 1:4 51 4/ סקַאמ ,שטיװָאקנַאי
9 571 375 

 59 151 װַאלסעשט ,יקסװָאקנַאי

 יקסוװָאקנַאי--ןָאקירטַאעט



 171 ץנלַארטַאעט עלעקנַאי

 215 .י ,שטיװעלעקנַאי

 147 סחנּפ ,יקסוװָאניסָאי

 184 ר"ד .צ ,ןָאסלעסָאי

 134 רעדנַאסקעלַא ,לעָאי

 14 שט ,טפַאי

 295 ף"ד יי ,עפַאי

 325 41 אךוי ,עפַאי

 240 291 ףדוי ,עפָאי

 212 ביל ,עפַאי

 392 2668 940 212 יכדרמ ,עפָאי

 209 .ק ,צפַאי

 / 995 י ,ש ,ןַאקצַאי

 198 ָאליַאכימ ,ויקצַאי

 5 רעדירּב .שטיװָאּבָאקַאי
 225 גיוודול ,יקסווָאּבָאקַאי
 151 דירפגיז ,ןהָאוּבָאקַאי
 215 יּבָאקַאי

 219 יפָארּפ ,יּבָאקַאי
 269 902 ,ש ,יּבָאקַאי

 595 .ש ,ןָאסּבָאקַאי
 310 144 'ב ,ווָאּבוקַאלי

 240 'יבוט ,שטיװָאּבוקַאי
 28 י ,שטיװָאּבוקַאי
 240 .מ ,שטיװָאּבוקַאי

 9 .ב ,שטיװָאּבוקַאי

 265 ַאזָאר ,שטירָאּביקַאי

 215 206 127 גרעּבדלָאגןָאסּבוקַאי

9 220 228 540 848 389 361 

0 374 

 *תולימג רעגיר ןופ) טכירַאּב-רָאי

 382 (דסח

 רוטלוק רעטעּברַא רעשידיא רָאי

 392 ַא ,רטנעצ

 358 ,מָעי ,יקסװַאלסָארַאי

 134 150 195 85 ,י ,יקסנושַאי
0 358 

 127 .ל ,ָאקנעשטשַאי

 867 קעװַא טרָאפ ץקשָאי

 295 יד ,סעקשָאי
 392 יז א"כבי

 *װַאלסָאגָאּב} לארשי ,והיכרבי
 124 (יקס

 154 .מ ,ך--י

 269 ,ּב ,הידידי

 שידיי--עלעקנַאי

 559 הסדה תועידי

 לארשי ץרא ןדנטעּברַא ןופ תועידי
13 

 טפַאשלעזעג רעד ןופ  תועידי

 .ינוא ןעשיאערּבעה ןופ טניירפ ,

 326 *םילשורי ןיא טעטיזרעוו

 *טפַאשגסיװ ןשידיי ןופ תועידי

 17 טוטיטסניא ןכעל

 559 הינלוּפּב תוּברּת ...תועידי
 267 565 212 194 128 92 שאוהי

 374 ױלה הדוהי

 304 אישנה הדוהי
 298 252 127 הידוהי

 202 4ןיװעל ּביל הדוהי) ל"להי
204 8 

 רעדענעק , ןופ עּבַאגסױא-ײליּבוי
 292 *רעלדָא

 רָאי 30) עּבַאגסױא . םואעליּבוי

 ןיא רימזה קעטָאילּביּב

 87 (קצָאלּכ

 .יירינעװאוס -ַאזַאּב םיאעליּבוי
6 

 רָאי 259) לַאנרושז םואעליּבוי

 (קרָאיײװינ ןיא ?לארשי תדע,

11 

 50 םעד דובּכל ךיּבלמַאז-לבוי

 .רד ןופ גָאטסטרוּבעג ןגירָאי

 : 852 ינודקומ .א
 345 207 טנגוי

 20 (טפירשטַײצ) טנגוי

 14 רעטעלּכ טנגװ

 1+ רעקצװ-טנגוי

 21 לַאנרושז טנעגוי

 828 יד ,ןָאפ טנגוי

 329 טייהיירפ-טנ גוי

 18 ןעטפערק-דנעגול

 106 גניר טנגוי

 854 (ןָאטסָאּב) יד ,עמיטש טנגוי
 6 (צנוװָאק) עמיטש-טנגוי
 7 ףךי

 פ(9 141 תיּב--דוי

 *4 .ב ,ןידוי
 302 59 .א ,יקצידוי

 219 ַאקידוי

 240 לעדוי

 4 6 ל

 112 .א ,סלעדוי

 805 יכררמ ,ןהָאסלעדוי

 250 סוילוי ,סַאהוי
 153 ןמלק ,רילצוואוי

 45 דוד ,םוי

 28 דלַאװגנוי

 135 (לַאנרושז-רעדניק) דלַאװ-גנוי

 23 גרַאװגנוי
 106 שידיײ:גנוי

 224 5 עינזוק גנוי

 219 זעוּב ,ץיװגנוי
 240 ל ,ןַאמגנוי

 276 טגנוי

 25 ףידרַאװג עגנוי

 505 תומשנ עגנוי

 353 ןעגנַאלק עגנוי

 59 בקעי ,רעגנוי

 (עיטַאמָאטסערכ) רעטעּברַא רעגנוי
308 

 ,רעטעּברא רעגנוי

 29 (טפירש

 329 גנַאלקיוּב רעגנוי

 288 רעקירָאטסיה רעגנוי
 25 רעד ,רענָאיּפ רעגנוי

 15 רעד ,רעטײּברַא ןָאינוי
 320 ,װ ,י ,שיגוי

 885 171 77 ףסוי

 151 רַאנגַאר ,ןהָאזפסוי

 171 44 20 ןבואר ,ןָאסלקוי

 .טַײצ) רעד

 89 18 69 65 ר"ד .ש .א ,סירוי
7 182 206 

 895 ןָאעל ,ןַאמרוי

 240 169 165 ,ס ,שטיװעקשוי
3 107 385 

 305 הניד ,אײחי

 365 ,י ,ןאי---*

 199 סאיחי ,ןידיי

 379 350 250 שידיי

 128 ןכערּפשעג עשינַאּפשיה-שידיי

 - 329 (עשרַאװ) רעטַאעט שידיי

 322 (ןיװ) רעטַאצט שידוי
 801 856 503 2 ןּבעל שידיא

' 876 6 

 ךוּבירעטרעװ רעש זעגוטְרָאּפ-שידיי
123 



 559 רעד ,רעטיײּברַא עשידיל

28 

 ןשטייד) דנעגוי רעטײּברַא עשידיי

 59 (ןיוו

 *רַאװ) עמיטש רעטיײּברַא עשידוי

 15 (צש

 יד ,עמיטש רעטײּברַא עצשידיא

 51 (י"נ)

 / . 219 ץנהיּב עשידוי

 525 רעטעלּב עשידוי

 15 עמיטש סרעקעּב עשידיא
 15 ןעסעזַאג עשידיי

 עטכישעג עשידוי

 259 יד , ...ץצרג יפָארּפ ךָאנ
 3 יד ,ךָאװ-:סלעדנַאה עשידיא

 -נעּב) סָאד ,טַאלּבנעכָאװ עשידוי

 10 (ןיד

 (ָאיר) סָאד ,טַאלּבנעכָאװ עשידיי

2 

 28 (גטּפיניװ) סָאד ,טרָאװ עשידיא

 11 (עקָארק) סָאד ,טרָאװ עשידוי

 525 סָאד ,עלעקניװ עשידוי

 לא אי יד ,טלעװ עשידיא

 5 (סצר

 עשידיא

 1 'מונ עיגָאלָאנימרעט עשידיי
100 

 127 2 ימונ ---
 ,עּפָארײא.חרזמ ןיא עגַאל עשידיא

 95 יד

 יעּב ןיא טפַאשטריװדנַאל עשידיא

 67 יד ,עיבַארַאס

 15 סָאד ,טכיל עשידיא

 11 סָאד ,ןעּבעל עשידוי

 7 טסָאּפנעגרָאמ עשידײ

 225 קצטָאילּביּב רוטַאיניג עשידיא

 23 ןעּבעל עײנ עשידוי
 5 יד ,עיצַארגימע טשידיא

 6 טטהרפקצ ןוא טסָאּפ עשידיא

 39 ) צלַארטנעצסערּפ לשידײ

 5 טסערּפ עשידוי

 15 סָאד ,קלָאפ עשידיא

 8 טַאלּבסקלָאפ עשידוי

 .טַײּברַאעּב יינ

 17 (ציפלעדַאליפ) טלעוו

 .17 (דנַאלװילק) טלעװ עשידיא

 350 (ָאיר) גנוטייצסקלָאפ עשידיא ׂ
 גנוטייצסקלָאפ עשידיײ .(פשרַאװ) טנגוי-רעטעּברַא עשידיי

 559 (גרוּבסערּפ
 391 יד ,עילימַאפ עשידיא

 27 ץיגָאלָאליפ עשידיי
 27 יד ,טפנוקוצ עשידיי

 יד  ,גנוטײצ עשידיא

 5 (סצרייא

 380 (שטַאקנומ) גנוטייצ עשידיי

 ןיא ...קנַאּב=ויטַארעּפָאָאק עשידוי

 355 שטיװָאל

 יד ,...אשרַאװ ןיא הלהק עשידוי
6 

 3866 6 רעדניק עשידיא

 589 ױשדנור עשידיי

 106 לוש עשידיא

 858 6 עיצַאזינַאגרָא-לוש טשידיי

 .טעל ןיא גנוגעװַאּבלש עשידיא
 106 יד ,דנַאל

 329 יד ,ךַארּפש עשידיי

 15 (קרַאונ) יד .,עמיטש עשידיא

 5 (ענוװָאק) יד ,עמיטש עשידיא

 ןשטייד)

 סָאנעוּב)

 (ַאּפ גנידער) יד ,עמיטש עשידיא

19 

 559 ויכרַא סעשידיי

 17 טַאלּבעגַאט סעשידיי

 839 טַאלּבנעילימַאפ סעשידיי

 515 רעד ,דילאווניא רעשידוי

 .סיײװגיא, םַאּב לײטּפָא רעשידיי

 89 *טלוק
 00 רעקימעדַאקַא רעשידיי

 19 רעד ,רעטײּברַא רעשידיא

 ןוא ךוּב-רהָאי רעטַײּברַא רעשידיא

 558 1997 .ךַאנַאמלַא
 355 סקנּפ רעטעּברַא רעשידיי

 ,צנליוו ןיא רעקרעװטנַאה רעשידיי

 95 רעד

 11 רעד ,געװ רעשידוי

 35 רעד ,ךַאנַאמלַא טלעוו רעשידיא
 554 ןפפק7 =
 25 רעד ,לַאנרושז רעשידיא

 159 ידומ-רעטַאעט רעשידיא

 6 ןּבעל רעשידיא

 325 רעד ,רחוס רעשידיי

 16 רעד ,טנַארגימע רעשידוי

5172 

 6 רעד ,סערּפסקע רעשידיא

 29 רעד ,רעױּפ רעשידיא

 21 רעד ,רעמרַאפ רעשידיא
 19 רערהיפ רעשידיא

 320 רעד ,רָאטַארעּפָאָאק רעשידיא

 558 ןיײרַאפ.רוטלוק רעשידיי

 11 (קָאטסילַאיּב) רעירוק רעשידיא

 17 (ָאגַאקיש) רעירוק רעשידיא

 19 דרָאקער רעשידיא
 825 ןיטעלויּב-לוש רעשידוי

 3854 יד ,דנַאּברַאפ ןטַאר ןיא ןדיא

 27 רעד ,רעפמעק רעגניי
 212 240 ן"הנּכי

 225 טוקלי

 103 .ד ,ם--י

 554 ךַאנַאמלַא-םיבוט.םימי

 םיִאריונ-םימָאי עז םיארונ.םימי

 370 852 ן--י

 57 לחה ,תיאני

 506 298 באז יד ,ץבעי

 2260 8 ףסוי 'ר ,ץ"בעי

 240 , ,ןיועי

 154 150 יַאלָאקינ ,וָאניאערװעי

6 178 176 158 884 

 859 ןזישז ַאיַאקסיערוועי

 52 סוזעי
 516 ל"פי

 127 ,י ,שטישטַאלצי

 295 דוד ,ןילעי

 399 .וװ ,ןעסנעי

 266 256 סצלַאּביג עלעקנצי

 188 184 152 151 יײגרעס ,ןינעסצי

7 197 

 191 עסױרג יד ענירעטַאקעי
 182 בקעי

 55 יבצ ,בקעי

 407 (בר רעגיר) והילא בקצי 'ר

 291 עשוהי בקעי 'ר

 810 .י ,יקסװָאּבוקעי
 84 213 ףסוי ,הפי

 155 .נ סיאול ,הפי
 336 267 212 ּבייל ,הפי

 391 יכדרמ 'ר ,הפי
 871 4 קחצי

 216 ןנחלא קחצי 'ר

 קחצי--עׂשידיי



 53 יקחצי

 97 ק--י

 123 א"קי

 858 112 ,ק ,ןטקי

 854 ברה .ר"ד

 20 א

 354 רָאדיזיא

 354 ןנחלא 'ר

 303 רתסא

 59 57 דוד

 200 ,ז

293 

 ,ןהֹּכ
 ,ןהַּכ
 ,ןהֹּכ

 ,ןהֹּכ

 ,ןהֹּכ

 ,ןהֹּכ

 ,ןהֹּכ
 רבח ,ןהּכ
 82 ,ל ,ןהֹּכ

 266 והיפשי ,ןהֹּכ

 349 54 ריאמ לארשי 'ר ,ןהּכ
 325 41 ,ל ,י ,ןהֹּכ

 80 ,ד .מ ,ןהּכ

 11 דף

 206 .א ,כ
 99 95 י ,כ

 159 ,י ,ןיװַאכ

 240 281 209 159 רעװַאּפ רעװַאכ

8 266 210 

 266 151 118 67 10 ,ס ,ןַאזַאכ

 194 רַאמָא ,םַאיַאכ
 215 יבצ ,ָאקנעדָאלָאכ

 23? ,ש ,ָאקנעדָאלָאכ

 215 והילא ,ן---אכ

 806 240 ,ל ,װָאקונַאכ

 88 38 ,ןינַאכ

 81 צסוהי ,ןיקנַאכ

 197 ר ,דיסָאכ

171 55 76 5 

 906 ,ל---

 76 .א ,ל

 . 825 ןיטעלוּב רעשידיא ,א .ל

 150 ,ּב .ל

 ל--יקחצי

 108 .ש ,ינדרי

 535 331 ,מ ,ןָאזמחורי

 98 יףצונה ושי
 855 340 190 3 ןורושי

 ּכ

 01 ללה ןּב יכדרמ ,ןהֹּכ
 96 152 171100 51 37 יבצ ,ןהּכ

0 266 298 310 

 291 ריאמ ר"ּב יתּבש 'ר ,ןּהּכ
 54 אנהּכ

 95 5445 (ך"רבא } םהרבא ,אנהֹּכ

 266 פיסעּפ ,אנהֹּכ

 121 תסנּכ

 202 ,ז ,יּפסּכ
 504 6 ףלא ,ץּכ

 68 61 59 47 44 40 ןויצ.ןּב ,ץֹּכ

4 66 10 76 77 189 182 202 

6 854 293 

 כ

 354 צענעלעה ,סעלעקצַאכ

 354 ,ד ,ןיּבָארָאכ

 229 213 הרובד ,לָארָאכ

 299 ר"ד .המלש ,יקצישזנָארָאכ
 215 207 195 40 ףיא ,קירַאכ

 328 ,+ ,ּפַאלרַאכ

 ,יקצַאװעשטשַאכ
528 

 957 213 השמ

 266 57 רַעדנַאסקצלַא ,ןישַאכ

 116 ,י ,טַאװכ
 594 5 ַאלָאקימ ,יװָאיליװכ

 19 ר"ד .ּפ ,ןיגרוכ

 241 קחצי ,ןעזיכ

 159 .ּפ ,ץעפייכ

 241 םוחנ ,שטיניכ

 211 ַאטרעּב ,ל

 112 ,ג .ל

 190 ,ד .ל

 159 .ד ,ל--
 146 ,ט 5

68 ( 

 76 לארשי 'יר
 70 .י ,ילארשי

 יקנעי רעד לארשי

 15 רעד ,םותי

440 152 1 

 191 .ט ,ץּכ
 213 היבוט ,ץּכ
 866 41 ,י ,ץּכ

 100 6457 55 36 ףיד ,יכדרמ ,ץֹּכ
0 141 158 902 27 

 276 266 206 159 65 61 השמ ,ץּכ
4 208 

 257 153 02 75 44 .ּפ ,ץ"ּכ

 57 .ּב ,ןוסלנצּכ

 57 לחר ,ןוסלנצּכ
 293 ,א ,ימרּכ

 510 יבצ ,יאדשּכ

 854 בוט םש רתֹּכ

 206 196 .י ,יקסװָארַאמכ

 97 5 ,םנמכ

 266 112 61 * ,רענרומכ

 305 294 1 יקצינלעמכ

 134 125 103 ר"ד .ךלמ ,יקצינלעמכ

 97 .מ ,קינלעמכ
 354 ן--כ

 129 י ,ן--כ

 94 9--כ

 396 .עמיטש רעמעלעכ

 145 44 רָאטקיװ ,ןיקנעכ

 222 215 פרימ ,ןיקנעכ

 299 ריאמ ,יָאמָארכ

 40 .ז ,יקסװָאקּפַארכ

 171 ײ ל

 195 ,נ .ל

141 9 

 - 171 103 ,ק

, +, 93 139 



 155 ,ש .,ל

 241 םולש ,ל

 195 ָארָאּבַאל

 266 928 סג סָאגָאל

 354 151 ַאמלצס ,ףעלרעגַאל

 294 ל'דוד ,רעזדָאל

 826 גנוטײצסלעדנַאה רעזדָאל

 11 רעקצװ רעשזדָאל

 8 טַאלּבעגַאט רעזדָאל

 64 ר'ד .א .א ןוָאל

 155 .ּב ,װאל
 55 .שזד ,ןָאטסװָאל

 197 סירָאּב ,וָאינערװַאל

 143 סוקרַאמ ,עוָאל
 149 ,ל ,קיװָאזָאל
 866 ןוצמש ,יקסװָאזָאל

 עז רָאדױיא ,רַאזַאל
 .א ,י ,שסיװ

 170 ,י ,רַאזַאל

 45 .ח ,ןָאסרַאזַאל
 105 לאימחרי ,ןָאסרַאזַאל

 197 .ב ,יקסװערַאזַאל

 359 .א ,קינּבעזַאל

 241 ,מ ,קינּבעזַאל

 158 135 ר"ד ,װ ,ןָאסרעזַאל

 299 יפָארּפ .מ ,ןָאסרעזַאל
 354 רעיּפ ,יטָאל

 354 219 ףסוי ,רענײטַאל

 217 .פ ,רעװָאכַאל
 266 ,י ,םָאל

 70 61 .ד ,ָאסָאנָאמָאל

 870 שוילוי ,עזָארּבמָאל

 15 צמיטש רעזמָאל

 241 213 רַאזַאל ,לעּפמַאל

 303 58 ,ברה .י .א ,ןײטשמַאל

 266 ,ד .ש ,ןָאל
 928 859 89 82 68 43 35 ,ה ,גנַאל

41 310 

 225 ,וװ ,גנָאל

 15 ר"ד .ןרהא ,ןעּבעלגנַאל
 159 זויה ןָאטסגנַאל

 560 ןַאשז ,עגנָאל
 151 רעגנַאל

 159 155 ירנעה ,ָאלעפגנָאל

 326 ןּבעל ןוא דנַאל

 .ָארעזײל

 155 ,ח ,ָאדנַאל

 305 רסיא לארשי ,ָאדנַאל

 45 ר"ד .לאפר לואש ,ָאדנַאל

 ױדנַאל עז וַאדנַאל

 112 .צ ,ַאיַאקסװָאדנַאל
 855 159 157 155 קעשזד ,ןָאדנָאל

 6 לארשי ,ןָאדנָאל

 83 52 ריאמ ,ןָאדנָאל

 171 99 הנ ,ןָאדגָאל
 299 941 לאומש ,ןָאדנָאל

 191 םש לעּב רענָאדנָאל
 193 40 ר"ד .דערפלַא ,ױדנַאל

124 

 99 םלעהליװ ,ױדנַאל
 221 213 190 159 ַאשױ ,דנַאל

266 0 

 65 44 ּבקצי ,ױדנַאל

 205 ,ל ,ױדנַאל

 41 ר"ד .ל ,ױדנַאל

 199 158 (עשרַאװ) .מ ,ױדנַאל
9 

 56 (חעינעשעק) .מ ,ױדנַאל

 241 .ס ,דנַאל

 159 לאומש ,ױדנַאל

 40 ךוּב:ױדנַאל

 96 װַאטסוג ,רע ױדנַאל

 594 ,צ ,ןַאמסדנַאל
 316 1 יצ י ,ןַאמסדנַאל

 135 ב"ד .ל ,סעדנַאל

 5 ף"ד .קירנעה ,גרעּבסעדנַאל

 131 ר"ד .ד ,סירעדנַאל

 21 רעד ,ןַאמירדנָאל

 955 96 94 דנַאנידרעפ ,לַאסַאל
 355 דוד ,ןָאססַאל
 355 סיאול ,ןָאססַאל

 555 לוַאּפ ,ןָאססַאל
 106 יבצ ,רעקסַאל

 156 153 ַאזלע ,רעליש--רעקסַאל
191 

 340 .ש ,סודיּפַאל
 207 218 47 46 3 ,ןיּפַאל

 305 ַאמע ,סורַאצַאל
 70 67 66 6 ,װ ,ידלָאטרעּבײקצַאל

2 78 77 81 101 118 159 171 

3 202 267 294 299 310 

192 

 170 קּחצי ,סקַאל
 75 16 15 ,ּב ,רעקָאל

 15 .ש ,ןַאמרעקַאל
 64 ןירַאל

 125 יּפָארּפ .טערַאל

 193 ןַאשז ,ןערָאל

 164 160 157 תידוהי ,סערַאל

 139 .װ ,ב--ל

 859 262 ךרַאנרעּב ,סיאול

 1800 9 רעלקניס ,סיאול

 157 154 גיװדול ,ןָאסיאול

 556 ,ּפ ,ק ,יקסרַאּבול

 513 ,ס ,עקסװעשַאּבול

 399 םחנּפ ,רעקנַאיּבול

 565 ,ש ,רענילּבול

 5 טַאלּבגָאט רענילּבול

 159 .י ,קישטלעּבול

 291 גינעק .גיוודול
 967 962 241 3 ןבואר ,גיוודול

8 216 398 

 92 .א ,יקזדול

 294 דױמ רערימדול

 127 .װ ,ָאװל

 355 וװעדעּבעל---וָאװל

 258 .י ,יקסוװַאװל

 7 חול

 39 ן"ּפרּת שטײט ירבע ףױא חול
 39 1026 רָאי ןפױא חול
 399 39 םייחה חול

 24 יד ,תוחול

 291 רעטול

 5988 2 ףסוי ,ױל

 299 44 ברה .םייה השמ ,אױל

 2153 .כ ,רעקצױל

 94 64 51 ,װ .א ,יקסרַאשטַאנול
153 

 125 119 ,ך ,ןינול

 '99 124 42 41 36 .ח ,יקסנול

 315 .ח .מ ,רענול

 115 יִפָאֹּרּפ .פ ,טסול
 370 קחצי ,ןַאּבּכול

 56 םַײח השמ ,יטַאצול
 358 215 21 א ,יקצול

 218 .י ,יקצעיװָאקול

 396 סָאד ,טרָאװ רעװָאקול

 רעװָאקול--ל



 *5 ר"ד .שַאקול
 96 35 94 ץזָאר ,גרוּבמעסקול
 281 250 241 לחר ,אירול

 291 המלש ,ױנּכשא אירול

 שודקה י"רא עז קחצי יּבר ,עירול

 40 ר"ד .א .מ ,עירול
 241 228 221 } ,עירול

 לחר ,אירול עז לחר ,עירול

 103 עינעה ,ַאקצעינעמַאק--עירול
 299 .א ,ט--ל
 159 .א ,יל

 . 871 9213 47 הּכלמ ,יל

 219 .ש בקעי ,יקציװָאכַאיל

 241 .ש ,טרעּפמטיל

 30+ השמ ,עד:ןָאיל

 293 סהרש ּביל 'ר

 591 סײנ עשױּביל
 176 170 167 166 46 ,ז ,ןיּביל

7 941 973 

 19 רעטסישזדער לעטָאה סיּבּביל
 יכָארּפ .ןַאמּביל ,שרעה עז ןַאמּביל

 267 998 523 0 קחצי ,ןַאמּביל

 525 .י .מ ,ןַאמּביל

 241 ,מ ,סעּביל
 867 866 8428 7 דניקסעּביל

 11 .ב ,דניקסעּביל
 139 55 .3ב ,רעּביל

 895 310 149 141 ר'ד .ב ,רעּביל

 885 352 .י ,גרעּברעּביל

 . 158 .ד ,ןָאזרעּביל

 . 555 .א ,ןַאמרעּביל

 95 96 ןרהא ,ןַאמרעּביל
 895 967 141 םייח ,ןַאמרעּביל

 310 112 ,מ ,ןַאמרעּביל

 817 סקַאמ ,ןַאמרעּביל

 59 סַאילע ,ןַאמרעּביל

 61 .ש ,ץושעּביל
 292 .ך ,סיקּביל

 96 95 םלצהליװ ,טכענקּביל

 345 לרַאק ,טכענקּביל

 159 ,ל ,טָארּביל

 155 ףיד .צ ,יקסדיל

 346 .י ,יקסדיל

 304 רעב בוד 'ר ,רעשטיװַאּבויל
 304 ץעלעדנעמ 'ר ,רעשסיװַאּבויל

 ץישפיל--שַאקול

 149 145 .י ,יקסרימָאּבויל

 195 ץידַאקרַא ,ָאקנעשטּבויל
 17 .א ,טנַארעװיל

 241 121 ּי ,ןישוויל

 515 השמ ,ץישוויל
 55 85 65 59 35 0 .8 ,קַאװטיל

7 112 121 125 141 195 867 

4 299 

 267 988 171 24 ,מ ,וָאקַאװטיל

8 29 

 112 78 70 67 69 48 ,א ,ןיווטיל

1 241 358-299 

 257 ןָאניװטיל

 ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשיניווטיל
73 

 349 רוטַארעטיל
 11 רעטעלּב עשירַארעטיל
 225 יװער עשירַארעטיל

 רעדניק---רעדניק:םוטנעגַײא - בײל

 54 ףמַאק ןוא טעּברַא ןופ

 76 55 עקשטיּבײל

 40 לאינד ,לּבַײל
 339 ביל ,ןָאזנעּבײל

 194 158 74 170 47 4+ ,ה ,קיוװַײל

7 165 169 175 118 174 175 

6 207 213 959 908 969 268 

71 268 271 272 278 810 386 

69 : 

 215 ךינעה ,שטיװָארעזײל

 155 5 ,א .י ,שטיװָארעזײל
241 

 135 לארשי ,שטיװָארעזײל

 155 ב"ד .ל ,שטיװָארעזײל
 299 ,מ ,שסטיװָארעזײל
 856 329 בקצי ,רעטייל

 527 ,װ ,ןַאמיײל
 2889 267 ,א ,רעביַײל

 254 ַא ,רענעײל
 820 159 ר"ד .י ,רענוּפַײל

 115 ,װ ,כיל

 267 59 ,ה ,טכיל

 213 208 158 155 לכימ ,טכיל

7 3601 

 516 51 רעגערט-:סכיל

 95 רעכַאמטכיל

229 

 * 420 ל

 345 טכַאּפנעטכיל

 295 ןייטשנעטכיל
 267 ,י ,ןייטשנעטכיל

 149 145 141 קחצי ,ןײטשנעטכיל

8 207 999 331 386 

 215 .ק ,ןייטשנעטכיל

 841 42 ,י ,ש ,ןייטשנעטכיל
 178 171 159 61 אּבא ,ןעיליל

176 153 267 

 804 ּבַײל השמ ,םולּבנעיליל

 305 לַאטנעיליל

 150 ָאטטָא ,לַאטנעיליל
 804 ר"ד .סְקַאמ ,לַאטנעיליל

 152 ףניגצר ,לַאטנעיליל

 166 76 טוּפיליל

 151 סקילעפ ,אמיל

 254 8 ,ל ןַאמיל

 152 ,מ ,לײגניל

 199 בקצי ,גרעּבנעדניל

 35 ר"ד .ןַאמנעדניל

 856 207 ,ש ,דלצפנצדניל

 159 143 141 45 ,ּב .נ ,רעדניל

1 154 256 267 254 

 .ס ,דלעפנצדניל צז .ש ,דלעפדניל

 239 םַאהַארּבײא ,ןלָאקניל
 215 הדוהי ,סיל

 139 יפָארּפ .ס ,ַאקסװָאסיל
 242 215 205 ;ש ,וװעיל

 05 04 59 65 59 21 ,א ,ןיסעיל
23 

 95 ר"ד .י ,יקסװָאּפיל
 176 168 159 םוחנ ,יקסװָאּפיל
 1698 השסמ ,ןַאמּפיל

 129 ,מ ,ןָאסּפיל

 50 סיאול ,יקסּפיל
 242 באז ,רעקסּפיל

 172 ןיצּפיל

 854 225 םעס ,ןיצּפיל

 386 ,- ,ןיליפיל

 242 237 דֹוד ,ץישפיל

 324 'שזניא .ה ,ץישפיל
 2809 128 81 ,- ,ץישפיל

 40 .מ .י ,ץישפיל

 396 ּביל הדוהי ,ץישפיל
 299 ױלה בקעי ,ץישפיל



 213 לדנצמ ,ץישפיל

 155 .ר ,ץישפיל
 139 ןבואר ,ץישפיל -

 55 לאפר ,ץישּפיל
 76 ָאּפעל:ץישפיל

 242 ק ,ז ,קיל

 188 149 130 50 ,ס .א ,קיריל
7 244 299 310 

 898 יױוליצ רעקשיל

 215 וװָאװ-דמל

 242 ן--ל

 42 ,װ ,ן--ל
 59 ,ל ,ן--ל

 142 141 ישטניװ ַאד ָאדרַאנָאעל

79 

 151 סופור ,יסרָאצל

 456 .ּפ .ק ,װצצגידעּבעל

 196 ,ס ,װעידצּבעל

 51 45 רעד ,רעקידעּבעל

 356 .א ,ָאקנעדעּבצל

 351 256 ןעּבעל

 11 סָאד ,עּבעל

 59 .א ,רַעדעל

 119 45 ןושמש ,רעלדנעהרעדצל
188 

 171 דוד ,ןַאמרעדעל
 16 9 .י ,װצל

 299 249 122 859 ףּבַא ,װעל

 249 ּבײל ,וועל

 303 יֵנַאפ ,דלַאװצל

 ר"ד יפָארּפ .א ,יקסװָאדנַאװעל
138 

 242 .ל ,עדנַאװעל

 325 יוװעל

 856 ףסוי .ה ,יווצל

 242 קַאשז ,יוװעל

 215 טדניה היח ,יוועל

 171 ,י ,יוװעל

 81 ,צ .י ,יװצל
 242 ביל ,יװַעל
 345 תור ,שַאיװעל
 76 טיוװיצל

 242 לאקוחי ,טיװעל

 856 סירָאמ ,טיוועל |

 597 ,ח ,אטיוװצל

 112 94 61 28 25 ,מ ,ןַאטיװעל

 190 45 םהרבא ,ןיוועל

 242 ַאננַא ,ןיוועל
 .ןושרג ,ןיוועל

7 969 278 357 371 

 102 45 ירעה ,ןיװצל

 242 225 ,ן ,ןיוועל

 176 .ח ,ןיוװעל

 ,ןיוועל
159 

 ,ןיעל
 304 119 60 .י ,ןיװעל

 ל"להי עז ּביל הדוהי ,ןיוװעל
 206 112 6 בקעי ,ןיוועל

 ,ןיוועל

 ,ןירעל
 ,ןיהצל
 ,ןירעל

 74 ,פ ,ןיועל

 155 13 צרַאלק ,ןיװעל

 69 42 59 .ש ,ןיחָצל

 57 רעטלַא-ןיוול

 846 181 105 ןײטשּפע-ןיװעל

 166 י?רדנַא ,ןָאזניװעל

299 207 2 

 64 ר"ד .קחצי

 200 לארשי
 215 לבאכ

 154 הצל

 יר} רעּב קחצי 'ר ,ןָאזניװעל

 266 204 ל"ב

 65 13 םהרבא ,ןָאסניװעל

27 

 265 263 262 רדנסּכלא ,ןָאסניװצל

278 

 147 השמ ,ןהָאסניװעל

 299 .א ,יקסניוװעל

 242 .מ ,יקציוװצל

 357 ,ש ,ןַאמװעל

 281 סירָאמ ,לצוװעל

 299 ברה .ירַא בוד ,לַאהטנעװצל

 159 42 .י .א ,ןייטשנעװעל
 299 ,ה .י ,ןייטשנעװעל

 165 .ש ,ןייטשנעװצל
 .160 לארשי ,טשטיװָאקװצל

 357 70 ,י ,ןַאמזעל

4 491 2 

 206 139 49 ף"ד

 128 112 95 (פנליװ) םיַיח

 197 (דנַאּברַאפנטַאר) םייח

78 

 804 ףסוי ,רעזעל

 291 219 218 207 .א ,סצלעיעל

6 963 272 

 249 ַאטרעּב ,קושטלעל
 397 191 190 ר"ד .מ ,ןַאמהעל

 41 לאומש ,ןַאמהעל
 59 56 .1 ,רעגרעּבמעל

 326 טַאלּבנעכָאװ רעגרעּבמעל

 112 לאפר ,ןיקמצל
 179 174 2 קָאנעל

 129 יפָארּפ .ילגנעל

 91 (הָאנַאילוא .א .װ) .נ ,ןינעל
4 96 183 2:1 282 254 284 

5 355 

 115 ףור סנינצל

 358 135 ר"ד .מ ,יקסנצל

 360 828 310 דרַאנרעּב ,שַאקעל

 368 76 שריה ,טרעקעל
 310 ,א ,ןַאמרעל

 355 551 הרשס ,ןַאמרעל

 358 208 197 156 ,י ,מ ,וָאטנַאמרעל

 145 רָאנרעל
 252 י ,רענרעל

 190 ,ל .רָעגרַעל

 142 .ס ,רענרעל
 171 המלש ,רענרעל
 119 103 ַא ,רערעל

 158 51 .ד ,רערהעל

 215 לאיהי ,רערעל
 268 264 112 104 47 ,ל ,רָארהעל

7 3858 

 115 .מ ,רערעל
 223 םירמ ,רערעל

 119 41 (צשרַאװ) השמ ,רערעל
8 968 

 143 (י"נ) השמ ,רערהעל
 855 106 םעד ,ףליה וצ רערעל
 9+ ,ס ,ַאיַאקסנישטשעל

 859 94 ףסוי ,יקסנישטשעל
 70 66 57 38 בקצי ,יקסניצשצל

3 99 153 263 809 

 299 הנ ,תודיּפל

 115 ישל

 ישל--ץישפיל



 805 171 136 115 ם

 456 158 100 54 א .מ

 310 .ב .מ

 1260 ר"ד .ּב ,8

 197 153 100 90 .ג מ

 127 ,ה .מ
120 70 , 

42 61 87 183 202 

 97 5 .מ

 113 57 ,מ .מ

 824 94 49 40 (עשרַאװ) .נ .מ
 55 (עגליוו) .נ .מ

 .130 ,ּפ .מ
 136 ף"ד

205 95 9 

 115 (קָאטסילַאיּב) .ר ,מ

 171 (טשרַאװ) .ר .מ

 256 205 89 .ש ,מ

 254 ,א ,א--מ

 342 219 ָאקסצלוגָאמ

 205 .ַא ,דיגַאמ
 268 128 115 ,י ,וָאדיגַאמ

 יילרעדירּג רענַאקירעמַא װָאליגָאמ

 ,ןַאמ 40 1901--1926 ןייארעפ רעכ

 99 ,ש ,ןיגאמ
 381 8 ָאעדַאמַא ,ינַאילידָאמ

 801 205 לאומש 'ר ,רעװָאליהָאמ
 851 3100 142 107 ינ ,דוָאמ

 10 .י ,שטיװָאשװָאמ

 913 ַאדײא ,עזַאמ

 45 "'ד .הימחנ ,ןָאסעזָאמ
 242 101 118 107 .ּב ,רָעזָאּפ

 265 לעטָאמ

 859 213 207 ,ל ,סצטַאמ

 129 .ק ,סָאשטַאמ

 190 לרַאק ,יַאמ
 רימידַאלװ ,יקסװָאקַאיַאמ

 5399 8 דיר-ןיַאמ

 339 ,ײ .,יקסיַאמ

 295 290 החמש הריאמ 'חף

9 300 305 

197 

298 5 

 92 ןויצנּב ,זיוהריאמ
 854 321 'שןניא ,י ,ןָאסריאמ

 ןַאגרָאמ--מ

 ֹּם

 386 קינװעריַאמ

 815 .ס ,ןילכַאמ

 249 ףסוי ,סילכַאמ

 389 214 104 ,ק ,ַאקסװָאדָאלָאמ

 205 ,ל ,ל ,טומַאלַאמ

 145 .ל ,יטלַאמ
 359 םייח ,ןישטלאמ

 234 808 147 145 136 י ,ןילַאמ
299 

 95 ברה .החמש ,ןילַאמ
 242 5 ,י ,ָאגילַאמ

 242 םייח ,ץילַאמ
 280 159 ץנַארפ ,רַאנלָאמ
 102 פיליכ ,רעלָאמ

 288 252 ף"ד ,לאפר ,רעלַאמ

 515 ר"ד .ט ,רענקלַאמ

 195 .ש ,סצלעקלַאמ

 145 ,ל ,סעקלַאמ

 327 ,י ,א ,קַאלצמַאמ

 5 טנעמָאמ

 77 א ,ןַאמ

 191 95 ךירניײה ,ןַאמ

 158 6 סַאמָאט .,ןַאמ

 160 ר"ד  .ּבוקַאי

 דנוא עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ

 סמוטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ

339 

 242 .מ ,ץיװָאסַאנַאמ

 309 ,ל ,גרעּבנַאמ

 268 214 171 ס קחצי ,רעגנַאמ

 160 ,מ .א ,םױּבלעדנַאמ

 156 ף"ד ,י ,םױּבלעדנַאמ

 ןבואר ,םױּבלעדנַאּפ
 219 4ןָאל

 255 אלעּב ,גרעּבסלעדנַאמ

 151 ר"ד י'פָארּפ .דמַאהנָאמ

 151 ר"ד יפָארּפ .םײהנַאמ

 350 ףשא ,שטיװָאסונַאמ

 141 לָאטַאנַא ,עד עױנָאמ
 1591 0 ירעמַאגטנָאמ

 256 ַאלָאל ,זעטנָאמ

 205 תידוהי ,ערָאיפעטנָאמ

 259 ;הטמ ,צרָאיפעטנָאמ

46 492 2 

 :ַאסרַאמל

 279 70 966 214 103 בײל ינַאמ
5 

 347 248 540 81 76 70 .+ ,ןינָאמ
240 

 242 151 149 49 דוד ,שטיװעינַאמ
 934 אפ

 ריפסיוא ןלַארטנעצ ןופ טסעפינַאמ

 359 ,= ,ס .ס ,פ םנופ טעטימָאק
 207 6 שינָאמ

 9 .מ ,יקסנַאמ

 142 ךָאלק ,ענַאמ

 150 צערדנַא ,עָארנָאמ

 159 םױּבטסַאמ

 296 455 49 50 לאוי ,םױּבטסַאמ

2 264 965 277 810 

 292 341 47 שריה יבצ ,יקסנַאילסַאמ
6 500 308 

 10 ַא ,רעװקסָאמ

 49 ףוקסַאמ

 193 195 190 ויג ,עד ןאסַאפָאמ
509 

 199 .ַא ,וּפַאמ

 353 25 ,ד ,ץַאמ

 502 265 ףּפעזושזד ,יניצַאמ

 141 שטיװעקצַאמ

 8ָאֿפ 292 יתּבש ,שטיװעקצַאמ

 242 .א ,ןָאגַאקַאמ

 832 117 ?אפ 99 55 .מ ,ןָאגַאקַאמ

 743 ןעהטיינ ,רעלקַאמ

 150 .װ ,לעװסקַאמ
 108 6 װָאמיסקַאמ

 202 ,ּב .ש ,ןָאמיסקַאמ

 268 160 149 ,י ,רַאמ

 152 ןיװדע ,רָאמ

 199 .ש ,שטיװָארָאמ

 858 9 ןַאמרּעה ,טַארָאמ

 94 ָאטסעגרע ,סעלַארָאמ

 179 לָאּפ ,ןַארָאמ

 835 242 ,א ,ןילָאגרַאמ

 130 9570 65 ר"ד .א ,ןילָאגרַאמ

0 158 205 218 832 

 249 207 ,י ,ןילָאגרַאמ

 256 ןַאגרָאמ



 254 128 119 ףסוי ,סעטַאגרַאמ
00 

 ,סצשָאנרַאמ
00 210 

 8 (גרעּבמעל) רעד ,ןעגרָאמ

 11 (וָאלסינַאטס) רעד ,ןגרָאמ

 17 רעד ,לַאנרושז ןעגרָאמ

 376 רעד ,ןרעטשנעגרָאמ

 16 ר"ד .י ,ןרעטשנעגרָאמ
 599 3 רָאטקיװ ,טיּהעגרַאמ

 243 ,ש ןליװרַאמ
 299 ןָאעל ,ןיטרַאמ

 455 צסעירַאמ ,ןיטרַאמ
 104 ָאירַאמ ,ינַאירַאמ

 199 קעדָארשָא---יקסנַאירַאמ
 859 ,מ ,עניסַאירַאמ
 15 בקעי ,וָאנירַאמ

 245 115 ,ּב ;?יקסנירַאמ

 154 115 96 59 ,מ .א ,ןָאסירָאמ

08 

 159 ריטרַא ,ןָאסירָאמ

 189 סירָאמ ,ןָאסירָאמ

 558 .י .י ,יקסוועלכרַאמ-
 136 151 ר"ד ,ק ,טָאלדַאמ

 150 לצומעס ,סרָאמ

 ןבואר ,םױּבלעדנַאמ עז ווָאלַאסרַאמ

 160 159 149 םהרבא ,יקסוװערָאמ

1 164 169 171 176 184 268 

 159 ,ט ,יצררָאמ

 257 ַארעװ ,שטיוװעקניצרַאמ
 100 קרַאמ

 807 202 198 154 37 ןרהא ,קרַאמ :

38 294 268 875 

 118 77 03 61 45 30 לדוי ,קרַאמ

5 184 268 

 309 0 בקעי ,קרַאמ

 321 ,מ ,קרַאמ

 214 ןתנ ,קרַאמ

 800 30 יפָארּפ .ּב .י ,ןָאקרַאמ

 361 ןילצװצ ,ןָאקרַאמ

 800 ברה .ּב ,סוקרַאמ

 248 חסּפ ,סוקרַאמ
 820 814 171 0 ץרּפ ,שיקרַאמ

8 205 208 344 

 252 45 לרַאק ,סקרַאמ

 109 67 61 ף"ד .ש

 301 299 293 292 יַאול ,לַאשרַאמ

304 

 215 .ד ,קַאשרַאמ

 599 .ס ,קַאטרָאמ

 151 ,ל ,ןיטשראמ

 560 .א ,װעשרַאמ

 180 יפָארּפ ,יצַאנגיא ,יקצישטשָאמ

 268 214 םהרבא ,שטיװָאקשַָאמ

 115 יבצ ,שטיװַאקשָאמ

 228 ,ל .י ,לדגמ

 300 רּתסֹא תליגמ
 500 9 .א ,ןגמ

 58 תוליגמ שמח הֹּבר שרדמ
 945 228 202 ,י ,תיפי--המ

 542 297 ל"רהמ

 291 ם"רהמ

 291 א"שרהמ
 894 291 ל"שרהמ

 860 סקנּפ רעשילַאקיזומ

 92 ר"ד .י ,קיגשטומ

 500 ,ה ,מ ,רענזױמ

 295 רעכעלּב רעד עקשיומ

 291 לאלצּב ,ןיסכומ

 559 ףװצי שע טלומ
 601 300 297 המלש ,וכלומ |

 59 לארשי ,רעלומ

 359 ַאטילעַארזיא ָאדנומ

 556 ,װ ,טנומ

 362 547 ןױרהא ,קנומ

 854 847 יכדרמ ,קנומ

 5 טסירָאמוה רעשטַאקנומ |
 109 86 55 .צ ,סומ

 144 .מ ,יקסגרָאסומ
 89 ןיסומ

 16 151 דערפלַא ,עד עסומ
 97 טַאקסומ

 8436 350 ,מ ,רעכַאמלעצומ
 209 ,א ,קומ

 78 64 61 899 ר"ד .א ,ינודקומ

3 128 141 147 149 181 158 

3 160 178 184 208 808 220 

9 255 300 359 360 

 890 בױה .היעשי ןּב בקעי ,ה"אזמ
3 294 300 301 805 304 

 300 "לה עשוהי ,הזמ

8 

 319 רעד ,קױמ

 53 יבצ בוד ,לזמ

 561 יד ,טנַאװ-חרזמ

 160 .מ ,קינװָאדָאימ

 291 ר"ד .םחנמ החמש .,הנוימ

 299 ף"ד ,והיתּתמ ,שיזימ
 842 ט--י--מ

 359 "טרָא , ןעגנולייטסימ

 214 ,י ,ןַאמלעטימ
 245 יכדרמ ,קינַאדײמ

 115 .מ ,יקסנַאדיײמ

 8535 196 151 145 לטיג ,ליזיַײמ

 57 פ2 49 41 36 1 ןמחנ ,פףײמ

7 109 118 160 175 184 105 

 969 פס7 256 255 207 202 8

301 1 

 54 .א ,לזַײמ

 251 243 ,ה ,לזַײמ

 84 ,י ,לזײמ

 20 ב ,לזיײמ

 .ײמ עז רעּב בוד 'ר ,שייזיימ

 רעּב בוד 'ר ,סלעז

 561 243 214 .א ,לעזיימ

 851 296 ברה .םייח 'ילא ,לצזַײמ
 269 220 205 46 סקַאמ ,לעזיימ

9 808 381 359 

 250 ,א ,סלל !ימ

 295 256 רָעֹּב בוד 'ה ,סלעזײמ
00 

 206 ןיז א .ל .ח ,סעטײמ

 310 {ןויצ ןּב} .3 ,ןָאמיײמ

 561 45 המלש ,ןָאמײמ

 47 .ה ,ןומיימ
 104 .א ,רעײמ

 39 ףוד ,רעײמ
 202 7 סיררָאמ ,רעײימ

 505 ַארַאס ,רעַײמ

 243 325 לעינָאד ,שטיװָארעַײמ

 125 םהערּבייא ,ןָאסלעקיימ

 86 16 45 55 ,ּב ,שטיװעלַאכימ

0 1544 269 861 

 243 ף"ד .י ,יקסװצלַא?ימ

 361 .פ ,יקסװעלַאכימ

 181 ר'ד .סקַאמ ,סילעַאכימ

 172 161 .ּש ,סלעָאּכימ

 טלעָאכימ--סעשָאגרַאמ



 455 לכימ םײח ,ןילכימ
 547 92 ,ל ,ןָאזלעכימ

 243 195 ,ּפ ,לימ

 19 טַאלּבנעכָאװ רטקָאװלימ

 159 ןהָאשזר ,ןָאטלימ

 800 הָאקוילימ
 141 בקעי ,ךלימ

 214 רָפנלימ

 868 .מ ,רענלימ

 135 'פָארּפ .ןעקעלימ
 165 רעללימ

 15 .ַא ,רעללימ

 21 ןימינּב ,רעלימ
 159 ,ל ,רעלימ

 ילוק, ןופ רָאטקַאדער) .ל ,רעלימ
 274 269 9 ("רוט

 171 168 167 125 איל ,רעלימ

19 174 177 

 861 209 172 יכדרמ ,רעלימ

 .543 השמ ,רַעלימ
 248 225 ,ש ,רעללימ

 99 89 78 20 ,? ,לדנימ

 243 194 ריאמ ,ןָאזלעדנימ

 156 ר"ד .י ,ןָאזנינימ
 248 22 ,י ןנח ,סעקיגימ

 22 רָעטעלּב בוט םוי סעקיגימ

 55 רֵעֹּב יעשי ,רַפטכגײמ
 316 צזָאר ,גרעּבנענימ

 545 ,ל ,א ,ץנימ

 361 276 269 205 .ּב .1 ,וָאקנימ

 . 550 יקסװָאקנימ

 147 סחנּפ ,יקסװָאקנימ

 194 153 ַאלעירּבַאג ,לַארטסימ

 51 השמ ,רעלסימ

 147 .י .מ ,ועדעיוװדעימ

 525 ,מ .י ,יקסניזדעימ

 151 יּפָארּפ ,ווָאקינשסעימ

 265 ,מ ,רעגיצלעימ

 104 ר"ד .ז ,יקסנישזרעימ
 190 35 ףימ

 245 298 דוד ,רעכַאמצימ

 569 יכדרמ ,ןיקציומ

 156 150 םַאדַא ,סטיוװעקצימ

 152 179 ַאלסידַאלװ ,עטיוװעקצימ

 294 292 רוחּב רעװעיאל;קימ

 ןָאסלעדנעמ--ןילכימ

 ,דמלמ -

 200 ָאלעַאקימ

 292 ּביֵל ,יקסנַאשילקימ

 65 לרַאק ,סעלקימ

 141 ָאלעשזנַא לעקימ
 219 ףימ

 802 0 ןיילַא רימ

 861 ןעגניז רימ
 174 ָאּברימ

 347 ,ר ,דלָאגרימ

 87 יקסרימ

 75 .א ,יקסרימ

 285 172 161 רָאטקיװ ,יקסרימ

 113 .1 ,רערימ

 193 לַאשימ

 55 קינזדנַאשימ

 151 .ּב .א ,װָאלושימ

 151 ,* הרפש ,װָאלושימ
 334 110 105 .ל ,יקסווָאקשימ

 511 חנ ,יקסװָאקשימ

 315 (ענװָאק) יּבּכמ

 559 (ןּפרעװטנַא) יּבּכמ

 326 סָאד ,ןּבעל רעװַאלמ

 294 רעד ,ךאלמ
 890 814 172 169 142 ,פ ,ךאלמ

2 223 248 209 266 268 209 

8 273 811 

 .ה .א ,יכפלמ
8 300 

 302 ם"יּבלמ

 154 ,ב - ,ךלמ
 206 184 172 142 112 ,מ

387 970 243 38 

 270 יבצ

 118 102 70 6136 ר"ד ,ש

300 270 202 4 

 136 ר"ד .א ,ן--מ
 208 173 151 145 ,ש ,ן--מ

 75 ףשוהי ,חונמ

 97 ,1 ,הרונמ
 2818 209 207 201 184 176 םחנמ

1 282 205 200 262 266 268 

9 210 211 274 275 279 311 

 294 לדנעמ םחנמ 'ר

 254 לארשי ןּב השנמ 'ד
 387 361 888 288 297 94 הרוסמ

278 158 119 48 

206 

 ,דמלמ

 ,דמלמ

101 

800 8 

 15 רעטעלּב הרוסמ

 306 .א .ג ,סוּבעמ

 4 רעד ,רעטעּברַא לּבעמ
 243 214 ַאניג ,םצדצמ

 87 .װ ,םעדעמ

 156 ר'ד .ד ,סעװעמ

 11 טַאלּבנכָאװ רעשטירזעמ

 802 דיגמ רעשטירזעמ

 897 לכורּב 'ר ,רעשזיּבשזעמ

 ,210 225 .מ ,יקצירצשזעמ
 861 3 סירָאמ ,קנילרעטעמ

 .149 דָאלָאװעסװ ,דלָאכרעיעמ
 207 ןעידָאלעמ

 243 דעמַאלעמ

 214 154 םיה ,דעמַאלעמ

 -עניַארקוא ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ
8 74 80 84 100 126 127 495 

871 340 338 298 297 224 53 

52 

 -דנַאלסורסײװ ןופ גַאלרַאפ-עכולשמ
3 54 102 117 119 120 125 

1 129 182 189 203 258 806 

3 327 339 341 345 381 859 

 /  בלז 378 509 259 3

 175 ריאמ ,ןַאמלעמ

 365 .562 .} ,יקסגַאשטינלעמ
 2203 197 154 161 61 .ג ,קינלעמ

214 

 890 .מ ,רעללעמ

 24 .ל ,רעצלעמ
 323 ר"ד .ןַאטַאנ ,רעצלעמ
 ךעמעננײרַא םעד ןגעוו לַאירָאמעּמ

 ןיא רפצלעטשטפירש עשידיי יד

 5.1 .צ .ּפ ןעכילטלצװלַא םעד

 502 דנַאּברַאפ

 56 םילעוּפה דמעמ

 12/ סיװט ןוא ןעמ

 313 .מ ,יקסווָאכַאנעמ

 359 ַארָאנעמ

 859 לַאנרושז-ַארָאנעמ .

 24 ר"ד .ל .ד ,לעדנעמ

 305 עטצירנעה ,ןָאסלעדנעמ
 3484 1133 0 ףסוי ,ןָאסלעדנצמ

3 800 



 290 266 השמ ,ןָאסלעדנעמ
 356 סקילעפ ,ןָאסלעדנעמ
 287 161 113 16 ,ס ,ןָאסלעדנעמ

0 255 288 358 

 204 145 םירפס רכומ עלצדנעמ
3 259 263 264 270 871 878 

4 277 330 392 369 370 379 

 362 עכָאּפע ןייז ןוא עלעדנעמ
 65 .ש ,וװעלעדנעמ

 305 ַאיצַארג ,סעדנעמ

 193 לוטַאק ,סעדנעמ

 209 ,ל .ה ,ןעקנצמ
 802 , ,סעקנעמ

 166 161 198 9 ּבקצי ,לעטסצמ

5 270 362 

 178 ָאטסיפעמ

 49 .ּפ .נ

 161 ,מ ,אנ

 554 ,מ ,יקסװָאטוּבַאנ

 199 לעּבַאנ

 300 200 לארשי ,ַארַאגַאנ

 15 ,ל .י ,לעיגַאנ

 251 סורּב ,טנעשזדַאנ
 161 149 142 70 439 השמ ,רידַאנ

3 154 314 228 944 2858 256 

7 259 260 261 266 960 208 / 

9 900 971 275 9173 274 215 

6 207 278 279 311 868 

 244 ,װ ,לדָאנ

 15 בָעד ,רעטעּברַא לדָאנ

 914 לאומש ,רעלדַאנ

 356 .ז ,רעכעטשלדָאב
 435 222 153 ,מ ,ןַאמלעדָאנ

 151 אווַאנ

 330 ,ד ,יקסדורגָאװָאנ

 150 .ז ,יקסװָאקַאװָאנ

 255 ,ױ ,יקסװָאקַאװַאג

 800 944 59 ,ל .ד ,רעלקעמ

 331 ןּבעל שידײ רענַאקיסקעמ

 257 ףעזָאשזד ,םיעצקעמ

 812 ינעקעמ

 362 ף"ד .מ ,ןַאמירעמ
 302 1536 ר"ד .א .י ,ןָאסירעמ

 270 4 טרעּבָאר ,ןַאמסירעמ

 26 ,ב ,גנילרעמ
 801 70 ,.א ,ןישזערעמ

 155 יקסוָאקשזערעמ
 161 ,יקסנימערעמ

 51 .ל ,יקסנימערעמ

 369 םיחא 'גמ השעמ

 362 ,9 ,יקסנישטשעמ

 364 רּתלא ,ץ"מ
 355 08 שריה יבצ ,ץ"מ

 נ

 508 .מ ,יקסורָאװָאנ

 801 147 113 51 45 .ַּפ ,קיװָאנ

28 

 562 ,א ,יָאּבירּכ--װָאקיװָאנ

 1 177 וָאמוַאנ

 503 220 173 158 קחצי ,קישוָאנ

 101 62 ר"ד .לוַאּפ ,ןַאטַאג -
 888 271 97 45 47 ,ח ,ןָאסנַאטַאנ

 214 ,מ ,שיטַאנ

 טַארײלַארטנעצ רעטצעל רעד ךָאנ

 (הדוגא רעד ןופ) גנולמַאזרעפ !
75 

 271 בקעי ,ןיּבכַאנ

 865 יד ,וילסּכ ו"ט ןופ טכַאנ
 77 78 70 61 15 .ד .ה ,גרעּבמָאנ

32 160 161 172 184 205 244 

0 203 905 266 261 271 276 

8 258 811 849 

 145 לעהמַאג
 359 .ג ,גרעבנאג

 192 רעטעּפ ,ןעסנַאג
 906 309 291 ן ןָאצלָאּפַאנ

 214 ,מ ,סקַאנ
 . 304 19 150 סקַאמ ,ױדרָאנ

 194 149 145 ַאסקַאמ ,ױדרָאג

 179 153 .צ ,ןַאמדרָאג

}495(2 

 154 ,מ ,תוילגרמ

 200 לאקזחי ןּב יכדרמ

 295 קינװָאװ-דמל רעד יכדרמ
 290 ימירמ

 98 51 47 46 45 40 20 ,ק ,רמרמ

7 80 81 99 96 107 113 185 

9 142 147 158 154 188 406 

7 208 209 226 297 298 356 

4 270 259 290 301 347 

 154 96 השמ

 896 294 290 257 ונּבר השמ

 = 381 תואושמ

 809 תוינשמ

 55 םישדק רדס תוינשמ

 207 יד ,הקשמ
 885 221 205 תונּתמ

 99 ,פ ,ןײטשנָארּב---יוװראנ

 60 .ה ,דגיװרַאג

 157 150 ןלרַאשט ,סירָאנ

 תַאלסעלָאּב ,ַאצישזָאנ --- יקסראנ
207 

 17 .װ דצערפלַא ,קערָאנ

 359 דךנָאלגעשּכ שַאנ

 :מ ,ןרעּפלַאה עז רדנסּכלַא ,ינָאׂשַאנ

 542 ך"בנ

 503 ןוג

 178 למיג --ןונ

 271 259 227 223 .י ,ןוָאגיסונ

 801 רעניּבַאר ,מ ,קָארוג

 501 לאונמצ יכדרמ ,חנ

 65 ,פ ,תלחנ

 162 המחנ
 868 8 הימחנ

 ךוּב:לוש גניר רעטעּברַא .י .נ

6 106 
 46 45 40 56 21 לאומש ,רעגינ

 לֿפ 70 67 64 61 59 87 52 7

7 96 113 118 128 161 154 

8 203 204 207 208 209 298 

8 289 2858 259 261 263 264 

6 967 269 271 276 259 3801 

08 

 רשגינ--ןָאסלעדנעמ



 359 יהד ,ןײטסעלַאּפ ויני

 856 ןהָאשזד ,סעיוינ

 167 לוַאּפ ,ַאמוינ

 715 .ּפ ,ןַאמוינ

 354 טשטָאּפ טעגיַאדעג טינ
 191 ךירדירפ ,עשטינ

 214 109 לדנעמ ,לשערגיינ

 873 209 ּבײל ,סודיײנ

 391 יכדרמ ,ןידיינ

 319 טלעװיינ

 149 ןישזד שזדרָאשזד ,ןעטײנ

 106 דנַאלײנ

 94 (טפירשטַײצ) דנַאלײנ
 104 ןַאמייב

 503 ברה .פ .א ,ןַאמיײנ
 182 148 55 67 ,מ .י ,ןַאמײנ

2220 814 203 154 8 

811 8 

 136 ר"ד יּפָארּפ .ר ,ןַאמײנ

 סקלָאפ עשידוי ענעּבילקעג 0
 207 ןעטָאנ טימ רעדיל

 6 סײנ

 854 יד ,ךָאװ רעד ןופ סײנ

 11 טלעװ:רעטעּברַא עיינ

 519 טפַאשלעזעג עײנ

 (טפירשטייצ) יד ,טפַאשלצזעג עיינ
6 

 81 (ןָאטסָאּב) סָאד ,טרָאװ עײנ

 -געלַא ָאטרָאּפ) טָאד ,טרָאװ עיינ
 520 (צר

 15 ןטניװ עיינ

 321 ןגעװ צײנ

 354 (רָאזדניװ) יד ,טלעװ עיײנ

 390 (ָאיר) יד ,טלעװ עינ

 ֿפןעגרָאמ רעד--סָאד ,טַאלּבגָאט עיינ

275 

 101 ,מ .פ

 154 158 152 119 ײרױנַא ,לָאּבָאס

6 157 197 

 291 ןַאי ,יקסעיּבָאס

 װַאנַאזאס--וינ

 120 9 לושסקלָאפ עשידײ עײנ

6 192 195 915 220 228 356 

3 390 307 870 852 

 305 רעדיל עיינ

 207 ןרעגײטש ןופ רעדיל עיינ

 8 (קָאטסילַאיּב) סָאד ,ןּבעל צייַנ

 36 (ץיװָאנרעשט) סָאד ,ןּבעל עײג
 308 סידרָאקער ַאנעריס עיינ
 284 טסָאּפ עיג

 5 (צשרַאװ) גנוטיײצסקלָאפ עיינ
 536 (ַאשיר) גנוטייצסקלָאפ עיינ

 319 יד ,טייצ עיינ

 329 יד ,גנוטיײצ עַײנ
 850 341 336 350 77 רוטלוק עײג

3 303 305 

 16 יד ,לוש עײנ
 .צטשנעפעירּב סנײטשָאלּב רעײנ

 115 רָפל

 28 רעד ,געװ רעיינ
 ,רעטעּברַא רעשידיי רעיײנ

11 

 5 טַאלּבסקלָאפ רעיינ

 12 ,א ,דלצפַײנ

 301 ,מ ,טדָאטשײנ
 956 ןָאנינ

 349 335 914 223 רעד ,רעטסינ

 רעד

 501 ברה .י ,םיוּבנעסינ

 93 יכדרמ ,םיוּבנעסינ

 292 ךורּב המלש ,םיוּבנעסינ

 228 214 190 154 ,א ,ןָאזנעסינ

4 272 301 

 151 ַאקסװָארַאיװעינ

 308 יפָארּכ .א ,װציַאשטעינ

 272 214 ר"ד ,ל ,ץיװָאצמעינ

 301 ,ש ,יצשַאינמַאּפעינ

 ֹס

 136 ר"ד ,הירכז ,לַאגַאס
 289 .מ ,וָאקידַאס

 376 ַאלָארַאנָאװַאס

 197 סירָאּב ,װָאקניװַאס

 רעד ןופ ךוּב רינעווָאס

 365 לוש סקלָאפ

 ןָאשגעװנָאק 10 רעד דיבּכל --

 שאוהי

 ( 496 כ

 177 ַאירָאד ,ימעדָאקינ
 803 256 { יַאלָאקינ

 347 2985 ןֶן יַאלָאקיג

 :65 ,ה ,יקסװעיַאלָאקינ

 40 יִפָארּפ .ג .מ ,יקסלָאקינ
 214 ָארקיג

 497 .ל ,ןילוקינ

 305 רינג

 101 יקס---ב

 113 104 .א ,רּתסנ
 , טקסװָאדַאװעג

4 244 

 104 149 ַאזָאר

 64 ,ּב ,וװעצמידיוװענ

 368 197 רעדנַאסקעלַא ,וָארעװענ

 311 45 ר"ד .סקַאמ ,ױלטענ

 302 82 51 50 לרַאק ,רעטצנ

 563 .ּפ .א ,װעיַאשטעג

 241 ,ל ,שטיװָאמַאכענ

 208 ,1 ,יקציװָאלענ
 288 10 9 ַאמענ

 295 70 9 ָאמענ

 305 יּפָארּפ .א ,װָאלימענ
 161 והירמש ,יקסװָארימענ
 355 16 ,ָק ,רעװָארימענ

 179 ונַאיצמענ
 174 170 ,מ ,רעטסענ

 577 ,ּפ ,וועיורטסענ

 308 ןסַאמ יד וצ רעטנעענ

 214 207 ,שס ,םָאּכעג

 235 ןָארענ

 194 ָאדַאמַא ,ָאװרענ

 451 ַאלימדול ,ןערהענ

 293 ליּכשמ רעד ילּתנ

 3:9 הביתנ

 203 ןתנ

 356 ,,.ָאגקיש ,צ"ּפ .,.ןופ
 ייּבוי רעטנעצ רעד דובּכל --

 "די ןופ) ןָאשנעװנָאק םואעל
 56 (יּברַאפ יּברַא *צַאנ

 .ָאל-ןָאינויירעקעּב רָאי 23) --

 864 (201 לַאק
 127 .ס ,ָאנָאזַאס



 15 װַאטסוג ,יטָאדרעשטַאס

 107 .מ ,רעיאס

 רַאפ) טעּברַא רעד ןופ ןעלקַאכַאס

 ?סײװ ןיא עיצַאזינָאלַאק 'דיי

 565 (דנַאלסור

 52 .א ,ווָאיװָאלַאס

 45 רימידַאלװ ,וװָאיװָאלָאט
 186 .מ ,ײװָאלָאּפ

 800 םַײה 'ר ,קישטײװָאלָאפ

 5 5 ,קישטײװָאלָאס

 365 263 ר"ד .מ ,קישטײװָאלָאס
 55 .ס ,קישטײװָאלָאס

 95 .ּב ,וָאנָאמָאלָאס

 304 .ד ,וָאנָאמָאלָאס
 219 ּר ,יקסנַאלמָאלָאס

 295 לאּבשי ,רעטנַאלאס

 55 29 .ב ,ץלַאס

 311 801 258 119 .ל ,װָאליָאמַאס

 815 ,ל ,ןירַאמַאס

 170 גרעּבמַאס'

 49 ר"ד .א ,לעומַאס

 150 רָעיּפ ,לעומַאס
 159 ,ל ,ילעומאס

 155 ןָאסמַאס

 197 ,י ,שטיװָאנָאסמַאס

 77 .פ ,טעמַאס

 390 ירעמַאס

 22 דוד ,ןהָאס

 311 ,ד .ג ,רעלדנַאס
 990 145 14 6 ץרּכ ,רעלדנַאס

 390 ַאל ,לַארטנַאס
 115 89 71 94 ר"ד .א ,ןיגָאס

2 244 258 511 

 214 ,פ ,ינרַאשט--ןיקנאסוס
 40 239 ? ,סיסָאס

 40 והילא ,קיװָאנסָאס

 60 ,ל ,יקסװָאנסָאס

 - 12 .ַא ,ריּכַאס
 379 ר"ד .י ,ריּפַאס

 125 והיעשי ,ריּפַאס

 לואש ,ריּבס עז לואש ,ריּפַאס

 17 בקצי ,ןײטשריּפַאס

 151 סעלקָאפַאס
 118 ןַאיפַאס

 244 .א ,ָארפַאס

 8685 207 ,ה ,ןירפַאס

 147 .י ,ק--ַאס

 864 יטעזנַאװ-ָאקַאס

 149 רָאלָאקָאס
 332 .א ,וָאלָאקָאס

 811 79 םוחנ ,וָאלָאקָאס
 851 530 .ס ,וָאלָאקָאס

 ץרא ןיא סעדער סװָאלַאקָאס םוחנ

 79 לארשי

 21+ .צ .א ,יקסווָאלָאקָאס

 45 סעטַארקָאס

 876 8 ּפָאקּבַארָאס

 147 395 ןועמש ,ףָארַאס

 279 279 יבצ עשוהי ,ָאנרַאס

 301 161 ף"ד .םירפא ,ענרַאס

 05 ,א ,ןיקרָאס
 114 ב--ס--

 311 856 55 בקעי ,לגס

 295 םירפא יּבר ,רעוועקלידס

 עמש תאירקו ןוזמה תכרּב רדס
364 

 רקוּבּב םדא תגהנהו הכרּבה רדס
204 

 364 58 חסּפ לש הדגה רדס

 םיניד טימ הסּפ לש הדגה רדס

364 

 364 .צ ,רעטסעװַאוס

 159 .ּב ,סעטאוס
 136 4 31 50 ר"ד ,מ ,יקסרַאדוס

 רינעװָאס עז רינעוואוס

 159 .שט .א ,ןריוּבניװס

 157 קנערפ ,ןָאסרעניװס
 147 136 100 2 ןאמרעה ,טעװס

238 

 180 קירע ,ןָאטוס

 150 סַאנָאטנַא ,סוקטוס

 224 ,ה ,רעפיוס

 , יָאטסלָאט --- ןילַאכוס
158 

 289 90 86 ,ןַאטלוס

 93 45 .ש .א ,רפוס

 157 הטור ,ווָאקוס
 5864 311 ,מ ,ץירוס

 399 .מ ,יקצינּבַאטס

 195 לימדול ,ווָאנאגאטס

 ַאנַאיטַאט

8 2 

 814 בקצי ,יקסלָאדָאטט

 245 .מ ,יקסװַאטס

 51 .ס ןימינּב ,ןוָאטס

 75 (3) ּפ"קלַא ןופ טוטַאטס

 504 -רָאטליװ, ...ןופ טוטַאטס

 1 (ַאקליּפסָאהינק ןפ) טוטַאטס

 יד ןופ תועידי עשיטסיטַאטס

 -ָאָאק-טידערק-ןיײלק-סדנַאּברעפ

 לירּפַא 1 ןפױא ןעװיטַארעּפ

6 516 

 304 1027 ילוי 1 ןפיוא --

 197 .א ,װָאכָאטס

 56 השמ ,לָאטס

 102 .ּפ ,עװָאלַאטס
 5 .מ ,רַאילָאטס

 864 960 94 79 ,י ,ןילַאטס

 235 ןיּפילָאטס

 147 144 67 62 ןתנ ,ץינלָאטס

211 

 504 ,ד ,ווָאנָאטס

 149 145 .ס .ק ,יקסװַאלסינַאטס
156 

 398 ,י ,יקסנַאלװָארַאטס

 295 255 װַאלסינַאטס ,ץישַאטס
02 

 301 ןרהא ,לוטס

 364 סיאול טרעּבָאר ,ןָאסנעװיטס

 80 49 45 50 י .ש ,יקצינּפוטס

2 81 96 114 120 149 155 

5 244 272 288 301 

 300 גרָאעג ,ןָאסנעפעטס

 156 ף"ד .ּב ,יק --טס

 140 4 יקסניװַארטס

 844 ,ג ,םָארטס

 185 יעשזדנַא ,גורטס

 69 .א ,רעכירטס
 178 150 טסוגױא ,גרעּבדנירטס

12 5303 

 49 .א ,ץילערטס

 214 רּתסא ,לַאגיס

 71 ירגַא .א .י ,לַאגיס

 214 207 108 47 46 ,י ,י ,לַאגיס

1 212 277 

 90 ,ל ,לַאגיס

 214 הימחנ ;לַאגיס

 לַאגיס--יטַאדרעשטַאס



 244 ,נ ,יקסווָאלַאגיס

 155 .א ,דראגיס
 280 105 167 לצגיס

 505 עינאדימ

 222 יקסוװָאקלדיט
 220 י-מ

 106 לַאנרושז םויס

 90 העדָעס ,ןַאמייס
 865 212 ר"ד ,ש ,ןָאמייס

 366 197 157 ַאידיל ,ַאנילופייס

 75 .ה ,רּשווליס
 101 149 145 143 130 אּבא ,יליס

 272 ,פ ,אמיס
 472 155 ןעדרומיס

 214 ץעשירג ,ןיקמיס

 200 ןעשזייא ,ןיס

 390 לַאניס

 214 ,מ ,יניס

 560 ןָאטּפײא ,רעלקניס

 157 יצמ ,רעלקניס

 147 ןושרג ,ַאטָאריס

 199 ןוַאלסידַאלװ ,ַאילכָאקָאריס
 195 ַאנעריס

 79 18 17 66 ף"יד ,ןמחנ ,ןיקריס

23 

 145 יקצָאּבָאלס

 195 שוײלוי ,יקצַאװָאלס

 238 ,א ,רעטוװַאלס
 202 214 161 100 לאוי ,םינָאלס

211 

 869 38 ףסוי ,יקסמינָאלס

 290 צלעסָאי 'ר ,רעמינָאלס

 18 טרָאװ רעמינָאלס
 372 252 ,א ,יקצולס

 244 243 94 71 30 .ב ,יקצולס

2 301 

 115 שטיוװרוה---ַאניקצולס

 811 119 ר"ד .םוחנ ,ץשולס
 179 ? ,קַאיגװילס

 195 .א ,ָאקנערַאסילס

 136 יּפָארּפ .קילווזעלס
 178 161 71 45 .ּב ,רַאילָאמס

6 2307 223 944 272 

 380 240 ,ה ,רַאילָאמס

 565 וָארַאילָאמס

 ש--ס -- יקסווַאלַאגיס

 2804 208 9 ץרּפ ,ןיקסנעלָאמס

 158 ןויטּבמס

 569 .װ ,י ,טימס

 229 ,ל ,טימס

 249 .ב הַארַאס ,הטימס

 369 ,ג .נ ,ווָאנרימס

 1028 ָאנַאטעמס

 1715 9 דינָאצל ,וָאגעינס

 114 ר"ד .א ,לַאגעס

 140 רַאזַאל ,לַאגעס

 214 ,מ ,לַאגעס

 205 127 80 ,ז ,שטיװָאלַאגעפ

4 228 249 208 268 214 878 

208 

 509 ןואג הידצס
 194 ַאװלעס

 214 196 ףךוד ,רעצלעס

 265 סַאמָאט ,רָעצלצס

 853 רָאפַאמצס

 202 סירָאמ ,לעוימעס

 55 ןָאמיס ןעס
 54 ,פ ,ןיקשוינצס

 155 קירנעה ,שטיוועקנעס
 169 147 146 םולש ,פדנוקצס

 176 174 172 165 .ה ,רעלקעס

7 258 259 200 261 203 266 

9 216 308 

 165 ינומ ,ווָארּבארעס

 96 ָאטנישטַאיג ,יטַארעס

 197 ,ל ,שטיװָאמיפַארעס

 220 .ּב ,ינערעס

 291 לאוי 'ר ,סעקרעס

 226 לארשי ץרא יהבש ירוּפס
 1285 111 110 106 א ,קַאװיּפס

208 

 248 0 ןרהא ,קַאװיּפס

 122 52 40 ר"ד .םיח ,קַאװיּפס

3 136 

 801 248 2 45 הנוי ,קַאװיּפס

 155 פרדנַא ,ריּפס

 259 ר"ד ,י ,ריּפס
 866 245 לואש ,ריּפס

 50 טרעּברעה ,רעסגעּפס

 ּוג ,קנארפ עז רָאטַאטקעּפס

4 428 

= 

 861 200 249 2:5 .מ ,רָאטקעּפס

4 3606 

 249 ,.+ד .א ,דרַאפס

 200 ףרפס

 225 םיקידצ הוא רפס

 ר רּתסא תינּברהל ןורּכז רפס

 79 ליז ןײטשניּב

 םדא תמכח םגֹו םדא ײה רפס
3 306 

 226 ךלמה המלש תמכח רפס

 366 .,,.תוצע יטוקל רפס

 566 םילודגה תורואמ רפס

 תוניחּת רפס אוה ןושל הנעמ רפס
3 

 506 םיחה רוא תואלפנ רפס

 ןוא בוט םש לעּב תואלפנ רפס

 366 םידימלּת ענַײז

 506 תולודג תואלפנ רפס

 806 םילי"גה תואלפג רפס

 366 226 םישודקה תואלפנ רפס

 406 ױל תשודק תואלפנ רפס

 507 תואופרו תולוגס רפס
 2560 ט"שעּב ירוּפיס רפס

 367 םישודק ירוּפס רפס

 לבצ תלחנו תניארו תניאצ רפס
58 

 54 תובורק רפס

 226 יֵלּתפנ 'ר יחבש רפס

 867 םימכח תוחיש רפס

 567 םיקידצ תראפּת רפס

 507 190 רָעטלַאװ ,טָאקס

 197 ַאירַאמ ,ַאיַאקסּפַאקס
 45 .י ,יקסריווקס

 104 ַא ,רעשטיט להוקס

 177 השנמ ,קינלוקס

 815 סחניּפ ,אקרוקס
 : 218 לקס--

 178 162 152 147 145 .י ,יק--ס

 19 .ד ,קעּבָארקס
 251 טילַאמַא ,סָארקס
 1460 ןיּבַאירקל

 90 .א ,ר--ס

 100 רעטכירלורס

 10 .ש ,קיגרּבערס

 114 .ס ,ש--ס



 2102 ָאסּכיא ָאע

 162 .א ,ירבצ

 158 ָאגע

 272 185 168 114 4? ,ה ,ןידע

5298 

 129 ןָאסידע

 328 165 המלש ,טײהלעדע

 14 .מ ,ןַאמלעדע
 359 ןַאמַײה ,ןייטשלעדע

 172 ? ,ןײטשלעדצ

 162 ףסוי ,ןיײטשלעדצ
 249 קחצי ,ןייטשלדע

 187 'פָארּפ .ק ,דלַאװע
 190 9 ץנַײה סנַאה ,סרעװע

 193 לאדוע
 207 ּפָאזצ :

 156 ארזצ

 101 ץעלדעש םימותי תרזצ
 306 71 ,- ,רעגניטע

 69 ר"ד .ןָאסניקטע
 162 155 .מ ,בלצ

 245 היח ,םיוּבלע

 212 .וװ .ז ,טריּבלע

 245 ףזעילא ,עּבלע
 273 249 220 84 ןָאצל ,לבלצ

 249 לאוי ,טרעּבלע

 567 הדוהי ,טצזלע

 273 ןָאילע

 252 ף"ד .א ,װעשַאילע

 42 30 ף"ד .רּתסא ,װעשַאילע
62 139 219 273 

 159 תַאילצ

 373 םואצזילע

 145 השמ ,ןַאמלצ
 159 תימלע

 367 סָאד ,דניק עטסדנעלע

 56 קיזייא ,ןעללע

 188 162 149747 לדנעמ ,ןיקלע
9 218 259 

 321 .א ,קישיקלע

 55 לואש ,ןייטשסלע
 2460 סע---םעי

 240 טגמצ

 ע
 804 בקעי ,ןידמצ

 75 טקערידגימע

 104 ,ל ,בדנימצ

 102 65 לאונמע

 295 ימורה לאונמצ

 24 רעד ,סעמע

 94 74 (גַאלרַאפ) סעמע

 45 ףלַאר ,ןָאסרעמע
 115 םרמע

 398 ,י ,צּבנצ

 11 רעגרעּבלעגנע

 807 86 55 ךירדירפ ,סלעגנע

 367 ,מ ,ןרעטשלעגנע
 120 ןעזוס ,ינָאהטנע
 169 114 111 77 56 לאוי ,ןיטנע

53 189 203 213 289 307 

 204 ןנע

 94 25 ַאניקמורפ .מ} רעטסע

9 3558 

 97 ,ל ,ןירטסע

 805 273 914 רָשטלַא ,ןילעסע

 266 240 226 199 ,ּב ,םױּבלעּפע
3 365 

 175 ,ה ,םױּבלעּפע

 246 םַאיליװ ,םױּבלעּפע
 515 ןַאמלעּפע

 174 162 152 רעטלַא ,ןײטשּפע
6 280 293 929 289 

 282 ר"ד ,ג ,ןײטשּפע

 140 הדוהי ,ןַײטשּפע
 223 .מ ,ןַײטשּפע

 348 301 90 88 0 ךלמ ,ןַײטשּפע

564 

 54 יכדרמ השמ 'ר ,ןײטשּפע

 385 159 המחנ ,ןײטשּפע
 208 .ק ,ןַײטשּפע

 76 75 65 45 20 אנכש ,ןײטשּפע

 168 ןפפ 198 147 118 114 6

4 1580 203 205 289 273 989 

 246 סיאול ,ןָארפע

 149 ,י ,ןיקיורפע

 94 םיח ץע

 ןדַי יד ןופ עגַאל צשימָאנָאקצ

6 499 2 

 .עּבָאָאק 'דיי יד ןוא ןלױּפ ןיא

 95 יד ,טיצַאר

 246 .ר ,ק ,רָאטקצ
 57 אביקצ

 296 רגה סליקע

 559 ַארטסקע

 114 76 71 .3 .א ,ןַאמרעקע
 114 נב ,ןייטשקע

 ְו 26 טעּברַא ןוא דרע

 296 2808 114 607 .ש ,גרעּבדרע

6 271 

 102 104 47 41 40 סקַאמ ,קירע

9 958 973 

 150 ןַאשזד ,ןָאסקירע
 545 175 ,א ,ךילרע

 210 .ה ,ךילרע

 219 ,ױ ,ךילרע

 246 .מ ,ךילרהצ

 215 ףסוי ,רעטסכילרע

 190 ר"ד .ץריה ילּתפנ ,ןַאמרהע

 808 76 ר"ד .המלש ,ןַאמרהע

 296 208 36 ,ש ,טסנרע

 ;25 197 199  ַאיליא ,גרוּבנערע

08 

 102 149 .ח ,ךיירנערהע

 41 .ל .מ ,ךיירנערהע
 873 107 גנואיצרצ

 גנוטַארַאּב עשיניַארקואלַא עטשרע

 .טסוקפרָאדּברַא עשידיא ןופ
 305 יד ,ןרָאק

 רָאּפש ןוא ײל רעװעציק עטשרע

 .לַאּב ןוא ןרַאטסוק רַאפ עסַאק

 91 סצכָאלטמ

 רעשיניַארקואלַא רעט-|

 05 דרעזעג ןופ רָאפנעמ

 דנַאּברַאפ ןופ ךַאנַאמלַא רעטשרע

 ןיא ןעדיא רענַאיצילַאג ןופ

 89 סערייא סָאנצוּב

 .אזוצ רעשידנַאּברַאפלַא רעטשרע

 305 "דרעזעג , ןוכ רָאּפנעמ

 505 לַאמ רעט-}

 356 ףעטנָאי גנילירפ רעטשרע

 890 ןטק ןוּתע

 :ַאזוצ

 ןוּתע-ַאע



 005 .ד 5

 1713 ,ה 3

 102 ר"ד .מ ,ּפ

 190 136 0 ןַאלַא רַאגדע ,אּפ

 215 .א ,יקסלערָאגָאּפ

 95 .י ,סיגאּפ

 57 ,י ,רעגַאּפ

 155 150 .1 ,יקסלָאדָאּפ
 222 ,ש ,יקסלָאדָאּפ

 505 קוילװַאּפ

 11 ןּבעל רעיסַאלדָאּפ

 505 ,א ,זָאּפ

 200 םחנמ ,יקסנַאנזַאּפ

 159 רימידַאלװ ,רענזָאּפ

 209 .מ ,רענזָאּפ

 801 99 02 .ש ,רענזָאּפ

 114 111 110 107 בקי ,טַאּפ
7 178 1713 116 226 246 

3 312 365 375 

 178 169 165 פידיל ,ַאיַאקצָאטָאּפ

 רג רעד רעדָא (ףֵארג) יקצָאטָאּפ
 242 קדצ

 825 םהרבא ,ְךָאּפ
 825 .י ,רעדלָאכַאּפ

 370 ,ל ,קינטַאלַאּפ

 381 530 114 25 ,ש ,קינטַאלַאּפ

 96 ,וװ ,יקסנָאלָאּפ
 365 ,י ,יקסנַאילָאּפ

 127 ,מ ,יקסנַאילָאּפ

 343 339 107 105 ,ה ,קַאילָאּפ

 8955 ,ש ,ָאקַאילָאּפ

 206 טָאלגילָאּפ
 115 ןלושטילָאּפ רַאכ ערוװיאטילָאּפ

 ןוא ק"צ ןופ טכירַאּב רעשיטִילָאּפ
 241/ ןופ סעיצולָאזער יד

 15 רָּפד ,(ב) ּפ"קר ןופ ימַאזוצ

 5 טַאלּבגָאט רעסעילָאּכ

 15 עמיטש רעסעילָאּפ

 359 ץמלַאּפ
 305 .ס ,עמלַאּפ

 246 ןַאמײה ,יקסלָאּפ

 207 טַאשטעּפסעלָאּפ

 55 .חה ,ץעלַאּפ

 ארוילטעפ--.ּפ

 ֿפ

 213 20 רעדנַאסקעלַא ,ץנַארעמָאּפ
258 

 219 196 ,י ,ץנַא רעמָאּפ

 174 רודַאּפמָאּפ

 250 .ח ,שטנָאּפ

 167 לעסרַאמ ,לענַאּפ
 515 דרָאקער רעשידיא קיײסַאּפ

 158 ןָאעל ,פלגעאּפ

 540 .ּב ,ָאלוּפָאגירַאּפַאּפ

 194 ינַאװָאשזד ,יניּפַאּפ

 215 .א ,װָאקינרעיּפַאּפ
 865 218 ,װָאקינרעיּפַאּפ

 25 ,ל ,ןירעּפַאּפ

 9+ ,ל ,ָאנרעּכַאּפ
 219 קחצי ,ץַאּפ

 365 ,1 .מ ,יקסװָארקָאּפ

 346 יקסװָאזָארָאּפ

 . 516 םהרבא ,יקסוועשצנעשזרָאּפ
 274 203 ,י .ה ,טרָאּפ

 320 .צ ,טרָאּפ

 .ַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ײטרַאּפ

 509 יד ,עניַארקוא ןיא עג
 347 5350 3 .ָא ,יָאנטרָאּפ

 17+ .א ,רעזירַאּפ

 25 גנודײלקַאּב רעזירַאּפ

 22 רַעטצלּב רעזירַאּפ

 25 טגייה רעזירַאּפ
 174 162 ,ה ,רעקרַאּפ

 257 יַאלָאקינ ,שטישַאּפ
 145 144 .1 ,ינישטוּפ

 45 4/ ףסוי קחצי ,רענזױּפ

 211 .ל ,רעװלוּפ
 369 ךַאנַאמלַא-םירוּפ
 869 205 186 152 ,ס .א ,ןיקסוּפ

 505 זחּפ
 215 .א ,ןיקשַאטּפ
 226 י ,ד ,ןיקשַאטּפ

 222 215 צטוינ ,יקסרָאגיטַאיּפ

 252 .ס ,יקסװָאקטנָאיּפ
 519 (סעריײא סָאנעוּב) רענָאיּפ

 576 (עשרַאװ) רענָאיּפ
 59 (צװקסָאמ) רענָאיּפ

 309 רעדיל עשירענָאיּפ

 4 430 ל

 326 ןרענָאיּפ

 82 יד ,יורפ ןרענָאיּפ

 815 ןושמש ,לעזיּפ

 65 סקַאמ ,ןייּפ
 369 7 סירָאּב ,קַאינליּכ

 8450 258 99 5 ףעזוי ,יקסדוסליּכ

 346 294 223 52 טנצמיפ

 215 ,ל ,יקסװעשטניּפ

 246 .מ ,יקסוועשטניּפ

 869 ,1 .א ,יקסניּפ
 169 167 114 75 46 ךוד ,יקסניּפ

35 174 220 222 946 256 278 
34 

 . 804 61 ף"ד .ןָאעל ,רעקסניּפ
 326 פמיטש רעקסניּפ

 377 לימַאק ,ָארַאסיּפ

 ,ּבָאקַאי ,רעניטסיּפ
399 

 30 26 ר"ד

 319 ,ש ,ַאקשורטעיּפ

 12 רעקעװ רעװָאקרטעיּפ
 173 171 161 159 ילַאמ ,ןָאקיּפ

1759 

 205 162 51 45 ,ש ,רעקיִּכ

 145 ,י ,וָאקינשזָאריּפ
 151 ָאלעדנַאריּפ
 157 ף"ד .ק ,צקריּפ

 45 ןָאטַאלּפ

 246 215 46 קיייא ,רענטַאלּפ

 רעקידי"א רעד ןופ םרָאפטַאלּפ

 ילעוּפ , ,..ײטרַאּפ רעטעּברַא

 15 "ןויצ

 סַאר-טָאטש יד וצ  םרָאפטַאלּפ

 =ילעוּפ) ביבא:לּת ןיא ןלַאװ
 : 78 (ןויצ

 10 לארשי ,רעקצָאלּפ

 207 ,א ,גולּפ

 114 .ג ,רעכַאמרעדולּפ

 246 סקַאמ ,טַאילּפ

 3 ךַאל'םינּפ ןוא רע'םינּפ

 825 סקנּפ
 247 20 םיַאכ ,טעּפ

 .04 892 290 25 9 ַארוילטעּפ

35 298 299 802 303 301 209 



 49 .ג .ק ,סרעטצּפ

 103 ר"ד .רעזייק ,ןעסרעטעּפ

 301 114 .ש ,ןיקשורטעּכ

 145 ןָאגצ ,ירטעּפ

 802 247 .א ,קינעשטעּפ

 255 סַאמָאט ,ןיעּפ

 4 יד ,ןעּפ

 143 142 לדוהעי ,ןעפ

 66 ּבָאקיײשזד ,ןיקנעּפ

 90 רעדנַאסקעלַא ,קעּפ

 142 137 101 15 ר"ד .מ ,רעקעּפ

 / 394 ,ב ,קושטרעפ

 191 .ל .א ,לרַצּפ
 271 16 לאוי ,לרעּפ

 247 יסול ,לרעּפ

 273 255 שריה יבצ ,אלרעּפ

 24/ סקַאמ ,װָאלרעּפ

 247 לאירבג ,ןָאזלרעּפ

 125 הדוהי ןּב רזעילא ,ןַאמלרעּפ
 309 114 רשָא ,ןַאמלרעּפ

 157 49 ר"ד .װ ,ןַאמלרעּפ
 369 ,י ,ןַאמלרעּפ

 371 247 47 .נ ,ןַאמלרעּכ

 309 273 247 49 ,ב ,רעטומלרעּפ

 197 ,מ ,רעטומלרעּפ

 158 147 114 םולש ,רעטומלרעּכ
108 

 274 241 239 טשוהי ,עלרעּפ

 247 לצומש ,ווָאסרעּפ

 530 ויטקעּפס רעּפ -
 198 ָאקֶא עיקסרעּפ

 99 ,דַא ,ץצרעּפ

 11 לאומש ,טסּבָארּפ

 114 .י ,רעגַארּפ

 274 .פ

 3502 ,ה .פ

 238 .מ .פ
 879 259 . ,לצגָאפ

 24/ קחצי .לעגָאפ

 205 ךלמ ,לעגָאפ

 2568 ף"ד .י ,ןַאמלעגָאפ
 59 58 43 46 83 ,ל ,ןַאמלעגָאפ

 154 ַאניגער ,רעגַארּפ
 302 ,ש ,רעגַארַּפ

 54 השמ החמש ,רעגַארּפ

 ּפ"קלַא ןוּכ טוטַאטס ןוא םַארגָארּפ
(3) 209 : 

 :טָאטש טלַאמרָאנ רַאפ םַארגָארּכ

 115 ...ערוװיאטילָאּפ ןופ ןלוש

 גניר רָעקעּברַא יד ןוכ םַארגָארּפ
 369 ,,,ןלוש

 259 הומיל-עטכישעג ןופ םַארגָארּפ

 רעגעּפיניו רעד ןופ םַארגָארּפ

 8356 ,..לוש ץרּפ ל .י

 *עטיל ןוא שידיײ ןופ סַארגָארּפ

 509 ,,,ףוטַאר

 םַארגָא רּפ

 54 סדַײרט:לדָאנ יד ןופ

 309 דומיל רוטַאנ ןופ סַארגָארּפ

 205 סערגָארּפ

 ירענילימ ןוא ןּכַאק רעװיסערגָארּפ

 22 רעד ,רעטעּברַא
 93 19 10 .י ,א ,יקסלַאװָארּפ

 350 .א ,װָאסַאטָארּפ

 98 .ז ,ןיקטארּפ

 305 םהרבא ,קינװָאכָארּפ

 17 רעד ,רעירַאטעלָארּפ

 569 רעדיל-ספמַאק עשירַאטעלָארּפ

 רעד ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ

 26 (עװקסָאמ)

 25 (י"נ) קנצדעג רעשירַאטעלָארּפ

 =רַאפ) קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ

 30 (גַאל

 274 ,י ,י ,סוּפָארּפ

 41 רעּכָארּפ

 57 רַעטעלּב עלענָאיסעפָארּפ

 ּפ

235 274 925 158 150 120 6 

12 

 369 קרַאמ ,ןַאמלעגָאפ
 62 16 .ב ,טסענלעגָאפ

 437 130 103 ַא ,ןַאמכַאפ

 151 ָאצל ,ללַאפ
 168 ,א ,סעײלַאפ

 לא 142 ר"ד .װ ,קצלַאפ

6 1317 

 לגילכ ןקניל םעד ןופ

 77 ַאצַארּפ
 114 'שזניא .ג ,רעקשַארּפ

 157 ר"ד .פ ,רעקשַארּפ
 204 .א ,יקסנזורּפ

 905 57 ר"ד .רעטלַאװ ,סױרּפ
 51 .י ,יקסוָאנישורּכ

 145 ר"ד .ל ,יקסלוּבירּפ

 220 .ש ,טנעמַאזירּפ

 569 ר"ד ,ללירּפ

 155 ַאלואַאּפ ,ַאקצולירּפ
 41 27 12 חנ ,יקצולירּפ

206 

 802 5 7 יבצ ,יקצולירּפ

 187 ר"ד ,מ ,ןַאמסיִרַּפ
 277 הָצרּפ

 369 לעסרַאמ ,ָאוװַערּפ

 870 ץּכיצ ,סערּפ

 307 .צ ,ןַאמסערּכ

 5 יד ,עסצרּפ

 19 רעד ,ףעסערּפ

 49 .א ,ץרּפ
 47 41 40 ,5 ,* ,ץרּפ

1 168 173 205 218 

7 297 953 959 261 

6 266 267 269 269 

3 274 215 9176 277 

0 

4 

165 59 

447 7 

2986 0 

265 2 

272 1 

-808 5 

 215 ץזָאר ,סקַאל--ץרּכ
 188 0 יקסוועשיּבישּכ

 390 יװָאלדנַאה דנַאלגעשּכ

 390 ינשטעלָאּפס דנָאלגעשּכ

 200 ףסוי 'ר ,רעװָארַאימעשּכ

 302 275 ,א ,אקרויּפעשּכ

 103 ןיש חתּכ

 812 274 247 ףסוי ,קלַאפ

 145 טרעּבָאר ,קלַאפ
 6 סָאד ,קלָאּפ
 15 דנַאל ןוא קלָאפ

 356 .פ ,שטיװָאקלַאּפ

 870 .װ ,רענקלַאפ

 385 גנודליּבסקלָאפ

 15 טנוזעגסקלָאפ

 'טניזטגסקלַאפ--סרעטעּפ



 2= לַאנרושזסקלָאפ

 326 דניירפסקלָאפ

 -סקלָאפ רעזנוא עז גנוטיײצסקלָאפ

 :יצסקלָאפ עײנ עז גנוטיײצ

 גנוס

 225 לושסקלָאפ

 555 יד ,עמיטש סקלָאפ

 256 סָאד ,ּבײװ עשלַאּפ

 15 בקעי.תיּב לַאנרושז-ןעילימַאפ

 7 רעד ,דניירפ-נעילימַאפ

 512 ןבואר ,ןהאכ

 570 לױּפ ,ססָאכ

 451 ךרַאכיר ,טסאפ
 247 319 24 ,? ,י ,סקָאפ

 553 לצקַאפ

 96 לָאּפ ,רָאפ

 310 556 רעדניק ערעזנוא רַאפ

 155 רעטַאעט רעטעּברַא ןַא רַאפ
 55 רעד ,רעטעּברַארָאפ

 510 236 רדנסּכלַא ,ָאּברַאפ

 21 רעד ,דנַאּברַאפ
 195 ,ה ,רעּברַאפ

 215 .י .ה ,רעּברַאפ

 96 .ש ,רָעּברַאפ
 -ער ןעגעג רימ ןענעז סָאװרַאּפ

 370 םזינָאדיװ

 57 גנוכילקריװרַאפ

 17 סטרעװרָאפ

 253 (גַאלרַאפ) סטרעװרָאפ

 5 סױרָאפ

 19 טירשטרָאפ
 554 192 יכדרמ ,רערעלרָאפ

 ='יּבר רענַאקירעמַא יד טּפשמ'רעפ

 20 ןיצ

 (קָאטסילַאיּב) דניק ןשידײ ןרַאפ
97 

 (רוצינעשעק) דניק ןסידיא ןרַאפ

27 

 224 (גַאלרַאפ) קלָאפ ןרַאפ
 20 (טפירשטייצ) קלָאפ ןרָאּפ

 90 67 15 ף"ד .ק ,גרעּבנרָאפ
6 259 

 812 105 ,5 ,יקס--רַאכ

 370 132 יפָארּפ .א ,לצרָאפ

 226 .ל ,םערָאפ

 239 ןיוװדע ,טסעררַאּפ

 179 דָאלק ,רערַאפ

 310 ברה .ל ,לעּפרַאפ

 עשידיי רַאפ) יד ,ןטפירשרָאפ

 .י ןופ טערקצד ןטױל תוליהק
 69 (1019 'ּבעפ 7 יקסדוסליּפ

 176 142 ,י ,ָאקשָאפ

 247 מ ,םיוּב--פ

 247 ,1 ,ַארוטופ

 274 ,א ,לגיוּב

 157 ךעלגיופ'

 129 טרעּבָאר ,ןָאטלופ

 570 לַאװק סנדיײיז ןופ-

 311 59 רָאי וצ רָאי ןופ

 .ירד רעד וצ רעטײװצ רעד ןוּכ

 תורדּתסה ןופ ץנערעכנָאק רעט
57 

 122 סלאגנאוו ןוא קנופ
 819 77 ןעקנופ

 .ם .ק .לֵא ןופ רָאפנעמַאזוצ אש

 ןופ ןּבַאגפױא יד ןוא { בל

 311 רעד ,גוימָאק

 2805 299 247 ,מ .א ,סקופ

4 2817 318 

208 

 125 64 רודגיבא ,סְקופ

 105 . ,סקופ

 9874 237 םיח ,סקופ

 191 165 90 22 ּבײל םײח ,סקופ

5 218 947 968 274 

 115 לצָארסי ,סקופ

 137 ר"ד .ל ,סקופ

 256 241 205 95 ,מ ,ןַאמסקופ
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 245 919 לארשי ,עירופ

 256 לרַָאש ,פירופ

 259 2י4 953 ארעװ ,רענגיפ

 104 ,פ ,יקסנישזדיפ

 194 150 .ע ,דלַארעשזטיפ

 137 ר"ד .ללה ,סוגײפ

 802 274 ל ,ןיגייפ

 17 .װ ,עגייפ

 5 .* ,לעגייפ

 215 174 115 73 לחצי ,ןַאמלעגייפ

 839 94 90 ,ּב ,םיּבנצגיפ

 85 ,מ םַאיליװ ,םיױּבנעגײפ

 4 439 ל ןייטשלעקניפ--לַאנרושזסקלָאֿפ

 ,גרעּבנעגייפ
3 

 12 .} ,ש ,םיוּבנעגייפ
 208 120 71 לחר

85 259 274 302 315 871 

 67 ,* ,סעגייפ

 155 182 ןָאיל ,רָעגנַאװטכייפ
 327 יד ,ליַיפ

 155 56 .ל ,ל ,ןייפ

 197 196 185 137 .ל ,גרעּבנייפ

7 905 915 243 

 251 191 ,ש ,גרעּבנייפ

 274 245 219 ביל ,דלָאגנייּ

 . 155 .מ ,רעּבלױנײפ

 325 ר"ד ,ל ,רענײפ

 ,גינעק רעשימיױר רעגולק רענייפ
 826 רעד

 115 ןַאמרענייפ

 256 245 921 12 השמ ,דניקנייפ

09 

 147 .ס ,רעייפ

 395 .ח ,גַאטרעייפ

 256 ר"ד .סירָאמ ,ךילרעייפ

 245 .א ,ןַאמרעייפ
 274 ,י ,ןייטש ריי

 874 202 1 בקעי ,ןַאמכיפ

 555 ךלָארעה רעיפלעדַאליפ

 51 יד ,טַײהטָאג עסיפָאזָאליפ

 879 ,מ .מ ,וָאּפיליפ

 571 191 ף'ד .ל ,ןָאוּפיליפ

 102 .פ ,ןָאוּפיליפ
 159 .א ,ןיפ

 215 198 196 26 ,צ ,גרעּבניניפ

3 298 227 248 257 350 362 

 ?ןָאט, ןופ טײקיטעט רָאי 5

6--1922 371 

 ...קעטָאילּביּביץרּפ ...רָאי

 371 ענזצרעּב ןיא

 סרעקצּב רעד ןופ םואעליּבי 35

 --1902 201 לַאקָאל ןָאינוי

7 356 

 10 ,א ,קניפ
 199 40 ירוא ,לעקניפ

 215 ןימינּב ,לעקניפ

 71 65 'שזניא .א ,כ ,לעקניפ
1 124 127 130 

 8402 245 7 .י ,ןייטשלצקגיפ

25 



 137 31 ר"ד .ל ,ןייטשלעקנִיפ
 274 189 3 ָאעל ,ןייטשלעקניפי

 9 7 .ג ,ןייטשלצקניפ

 11 .פ ,ןייטשלצקניפ+
 115 ,ר ,שיפ

 245 ,א .א ,רעשיפ
 24 176 ,רעשיפי

 251 ףלָאדור ,רעשיפ
 215 ךוד ,ןַאמשיפ

 57 56 הירכז ,ןַאמשיפי

 274 ,י ,ןַאמשיפ

 115 .מ ,ןַאמשיּפ

 178 5 ,ןצמרעשיפ

 371 װַאטסוג ,רעּבָאלפ

 305 סופעזָאי ,סויװַאלפ

 132 ר"ד .װ ,ױטַאלּפ

 174 163 144 187 ,ל ,ןיישמַאלּפ

6 512 

 209 245 215 בקעי ,ןָאּפַאלּפ

 245 םייח ,סקַאלּפ

 245 שרַעה םהרבא ,רעסקַאלפ

 871 ,ד ,רעסקַאלּפ
 195 191 158 142 םחנמ ,רעסקַאלפ

4 802 312 368 377 

 36 ָאטָא ,עקַאלפ
 15 רעד ,רעקַאלּפ

 871 .מ .ח ,ןַאמלעגילפ
 571 לרַאש ,רענזילפ

 165 לאיזוצ ,ןַאמשיילּפ

 245 אביקע ,ןַאמשיײלפ

 151 ץװַאיַאק ןוא סרעלפ
 245 .מ ,ם---פ

 84 ,ר 0 =

 174 ,ל .ח ,ס--פ

 197 ןיטנַאטסנָאק ,ןידעפ

 54 (גַאלרַאפ) רעדעפ

 21 (טפירשטייצ) יד ,רעדצפ

 895 םיחאה .רעדעפ

 325 17 ף"ד .ש ,שוּברעדעפ

 17 9 .ר ,ןַאמרעדעּפ

 - 204 ,צ ,ןישיעפ

 104 הרש ,ןילעי--לעפ

 59 .א ,ןַאמדלעּפ

 371 325 ןרהא ,ןַאמדלעפ
 - 854 248 36 .ר ,ןַאמדלעּפ

 156 115 י ,ןַאמדלעפ

 145 ,מ ,ןַאמדלצפ

 10 .צ ,ןַאמדלעפ

 10 ר"ד .ש ,ןַאמדלעפ

 258 ף"ד ,צ ,ןייטשדלעפ

 803 .ח ,סקילצפ
 815 159 10+ .ב3 ,רעטסנעפ

 892 915 ןויצ ---ןּב ,רעלסעפ

 344 .װ ,ָאקנעסעפ
 298 298 39 קיציא ,רעפעפ

 215 47 דוד ,רעפעפ

 819 .1 ,ןַאמרעּפ

 215 השמ ,ףָאהנרַעּפ

 105 ,װ .פ ,רעטסרעפ

 104 ָאקסיצנַארפ ,רעררעס

 (ב) .ּפ .ק .ר ןופ יוצ גןע
 14 רעד ,טנגוי רעד ןגעװ

 945 לאונמע ,רעסיילשרעפ

 256 .ל .ח ,ק--פ

 215 דוד ,םָארפ

 371 195 155 לָאטַאנַא ,סנַארּכ

 191 190 לימע לרַאק ,זָאצנַארפ

 71 57 45 ר"ד .ןַאמרעה ,קנַארפ

3 90 96 99 102 129 130 

0 209 

 308 הוח ,קנַארפ
 302 בקעי ,קנַארפ

 119 .צ ,מ ,קנַארפ

 46 22 .נ ,קנַארפ
3 174 156 286 

 371 198 1 ןַאװיא ,ָאקנַארפ

 . 95 ,א ,טרופקנַארפ

 308 286 165 5 השמ ,גיטסָארפ

 870 267 266 255 143 ,ש ,גורפ
3 214 276 

 90 דנומגיז ,דיורפ

 120 ימצ ,ךעלדניורפ

 250 89 .נ ,רעטכורפ

 245 הרש ,עמורפ

 845 השמ ,רעמורפ
 163 156 147 96 90 ,א ,ןיקמירפ

174 

 57 ,ה ,ןיקמורפ

 ףעטסצ צֵז ,מ ,ַאניקמורפ

 126 ,ל ,ןַאמסורפ

165 166 53 

+ 433 2 

 165 .א ,ירפ
 3260 9 ךירפ

 371 הרוּבד ,דעירפ
 245 השמ ,דירפ

 51 ר"ד .ק ףעזָאי ,גנוידירפ

 386 105 .1 ,דנַאלדירפ

 581 ,ה ,דנַאלדירפ
 878 282 96 יבצ ,דנַאלדירפ

 302 ר"ד .א ,ןַאמדירפ
 56 .ז .א ,ןַאמדירּפ

 556 ןמלק רעטלַא ,ןַאמדירפ

 299 והילא ,ןַאמדירפ

 228 47 לאלצּב ,ןַאמדירפ

 156 ר"ד .א .ד ,ןַאמדירפ
 158 150 דוד ,ןַאמדירפ

 345 ףסוי ,ןַאמדירּכ
 258 קחצי ,ןַאמדירפ

 2:9 יּבר .קחצי ,ןַאמדעירפ

 326 ףכשי ,ןַאמדעירפ

 156 ,ל ,ןַאמדירּפ
 214 248 ףל ,ןַאמדירפ

 215 ,נ ,ןַאמדירפ

 259 ,= ,ןַאמדירפ
 351 274 227 לאומש ,ןַאמדירפ

 16 15 .ג .א ,ןָאזנעדירפ
 840 270 9896 218 2 .א ,ןיקדירפ

08 

 51 .י .מ ,דיירפ
 215 לדיירפ

 15 רעד ,רעקנעדײרפ

 64 .מ ,ןיקדיירפ

 15 (עשרַאװ) טײהיײרפ
 17 (יינ) סײהײרפ

 2825 94 9 (גַאלרַאפ) טייהיירפ

3 252 382 840 342 347 881 

1 879 

 39 ךַאנַאמלַא-"טייהיירפ ,

 549 ,ש ,ךַאלײרּפ

 572 יד ,טכַאנירדס עכיליירפ
 158 208 262 79 השמ ,װָאכילײרפ

236 

 872 220 ,א ,ןַאמיײרפ

 167 סיאול ,ןַאמיײרפ

 2: רַּעַד ,דנײרפ

 327 .א ,דניירפ

 זניירפ--ןייטשלעקניפ



 515 348 340 החמש ,דנירפ

 עיײרפ

 עיירפ

 ליירפ

 עיירפ
 עײרפ

 19 צמיטש רעטײּברַא

 327 (גרעּבמעל) סָאד ,טרָאװ

 81 19 (יינ) טרָאװ

 19 יד ,טנגוי

 397 סָאד ,דניק

 / 856 ןעגנַאלק עײרפ

 .ָאס ןשידיײ ןרַאפ ןטפירש עירפ

 97 } קנַאדעג ןשיטסילַאיצ

 200 .צ

 256 199 194 .א .צ

 137 ר"ד .,ןישידַאצ

 255 ,ל ,רַעּבמָאצ
 879 3 ןויצ-ןּב ,ןעגנַאצ

 249 .ל ,רָצקטנַאצ

 558 ,ל ,טרַאצ
 278 205 175 168 125 66 35 ןויבצ

 101 ענליװ ןיא הלודג-הקדצ

 .על ןקידלטעטש םעד ליה וצ
 107 רער

 379 ןטַאר יד ןיא ןלַאװ יד וצ

 ?םעלָאש ןגעװ עמעט רעד וצ

 2338 םצכײלַא

 רעכױמ עלעדנעמ :עמעט רעד וצ

 372 םירָאפס

 ןוא :רעטעּברַא רעשידיײ רעד וצ

 572 טנגוי.לוש

 321 ךױה רעכעלשטנעמ רעד וצ

 ?וצ ןט:14 ןופ ןעלקַאכַאס יד וצ

 74 (,ּב) .ּפ ,ק .לֵא ןופ 'מַאז

 ןוכ) דנַאּברַאפ רהָאי גיצנַאװצ

 ?ירַעמַא ןיא ןדיי רענַאיצילַאג
 101 (עק

 טרָאּפער רעכילרהצי רעטסגיצנַאװצ

 357 גניר רעטיײּברַא ..,.ןוּכ
 379 א"חיי ןופ טעּברַא רָאי יײװצ

 115 ,ר .א ,גײװצ
 873 191 156 ןַאפעטס ,גײװצ

 =לפנָאק-רערעל עשידי עטײװצ
 379 יד ,ץנער

 .,ילייס רעכיּב "רעקעװ , רעטײװצ
79 

 יקסווַאנכעיצ--דניירפ

-- |} 572 

 375 ןו} --

 15 קנַאדעג רעיירפ

 316 ןעמולּב גנילירפ

 107 ןצָארּפש סגגילירפ-
 142 .שזד ,ןאמירפ

 6 ןגרָאמירּפ

 222 הרובד ,גרעּבשירפ

 203 קיטשירפ

3 

 371 (גַאלרַאפ) ןעמַאזוצ

 395 (טפירשטייצ) ןעמַאזוצ

 .טפירש יד ןופ טפנוקנעמַאזוצ

 ןיא רעלטסניק ןוא רעלעטש
 201 םיבנע תירק

 249 בקעי ,רעמזוצ

 318 ץרעמ ןט.3 םוצ

 ...ןופ טַײצ בָאי ןקירָאי:20 םוצ

 516 ...ןנחלא קחצי 'ר

 רעד ןוכ יוּבפױא * רעדיװ םוצ

 15 ןעלױּפ ןיא הדוגא

 ןדגטעּברַא ןרַאפ גָאט-טנגוי םוצ

 57 לארשי.ץרא
 .ָאילּביּב) ײליּבוי ןגירָאי:22 םוצ

 57 (ץצלדעש קצט

 רעד ןופ לװױי ןקירָאי 2424 םוצ

 1006 (ןויצ:ילעופ) ײטרַאּכ

 75 1926 סרַאמ

 315 ףמַאק םוצ
 215 97 ץרּפ ,רעזנוצ

 143 ףלָאדַא ,רָאקוצ

 51 יד ,טפנוקוצ

 379 871 358 357 רעקוצ

 805 .א .י ,רעקוצ
 290 39 ,נ ,רעקוצ

 9 .ש ,רעקוצ

 81 59 ךורּב ,ןַאמרעקוצ

 79 15 64 49 םַאיליװ ,ןַאמרעקוצ

86 163 156 303 

 90 ,ז ,ןַאמרעקוצ

 58 .א ,ח ,ןַאמרעקוצ

 249 לאימחרי ,ןַאמרעקוצ

 220 ַא ,נּברד אברוצ

 4 434 כ

 349 203 201 200 ךּוד ,ןַאמשירפ

0 270 278 372 

 169 רַאזַאל ,דערפ
 159 151 ,לַא ,ָארדערּכ

 336 ןימַאשזדנעּב ,ןילקנערפ

 165 152 ר"ד ,והימרי ,לעקנערפ
6 203 305 

 322 313 ,מ ,לעקנערפ

 251 . ,ילירוצ

 515 .וװ ,רעלגיצ
 570 .א ,ינויצ

 "רהיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ

 19 יד ,רעטקַארַאכ ןוא ןעזעוו

 15 רעטצלּב עשיטסינויצ

 15 טלעװ עשיטסינויצ

 79 62 .ּפמָאק ןוא ןָאסנויצ

 3186 120 145 79 ,ל ,ש ,ןָארטיצ

5 275 259 303 372 

 5 (צנליװ) טײצ

 12 (וָאכָאטסנעשט) יד ,טַײצ

 6 (ןָאדנָאל) יד ,טײצ
 12 (װָאקירטעּפ) יד ,טַײצ
 3915 203 156 141 ןרהא ,ןילטַײצ

9 218 

 808 275 119 9 ןנחלא ,ןילטַײצ

 13 הירא ,ןילטייצ
 4208 119 45 4 46 ללה ,ןילטייצ

1 255 249 269 275 939 

 375 .ל ,ןילסײצ

 59 { טפירשטיײצ

 384 115 ןרהא *ר ,דלָאגנילײצ
3 342 806 367 

 875 ןַאמרעמיצ

 309 .א ,ןַאמרעמיצ

 805 .ג .מ ,ןַאמרעמיצ
 270 203 .י ,גרעּבניצ

 175 גנַאטנעגניצ

 96 ר"ד .י ,ןַאמעגיצ
 386 119 04 5 ,א ,סוטַאניצניצ

 249 237 ,מ ,ןיקניצ

 , 215 בוד ןּב ,יקסװָאנכעיצ



 ציע--סקי,  405

 249 ,מ ,ןיּפיצ
 94 ,י ,ןיקּפיצ

 216 .ב ,חמצ

 129 .ה ,חמצ
 175 161 149 םוחנ ,חמצ

 249 .א ,ן--צ

 175 .לא ,--צ

 142 םיסקַאמ ,עצ

 303 165 .ּב ,יקסװָארגעצ

 145 ,א ,יקסװָאנַארגעצ

 115 דוד ,םױּברעדעצ

 275 156 115 96 .ק

 577 75 ,ה .ק

 200 ,ה .ק
 197 196 58 ,י .ק

 196 .ל .ק
 275 מ .ק

 2849 216 לאכימ .ק

 354 226 908 156 115 ,ּפ .ק

 16+ ,שס .ק

 325 רעד ,רָאטַארעּפָאָאק

 15 ײד ,גניגעװַאּב עװיטַארעּפָאָאק
 2/ סָאד ,טרָאװ צוװיטַארעּפָאָאק

 = רעקרעװדנַאה רעװיטַארעּפָאָאק

 . 95 גַאלרעפ

 399 .מ ,ּבאק

 137 ר"ד צָאד"װירּפ .ג ,טָאּבַאק
 26 ןעיטצ ,עּבאק

 156 164 158 0 ןָאפל ,ןירּבָאק

9 249 970 275 286 859 373 

 827 טַאלּבנעכָאװ רענירּבָאק

 216 םוחנ והילא ,ןַאגַאק

 137 ר"ד .ל ,ןַאגַאק

 137 ר"ד .ר ןָאמָאלָאס ,ןַאגאק
 318 270 156 178 .5 ,ןַאגָאק
 249 205 149 םירפא ,יקסװָאנַאגַאק

 216 םיָארפ ,יקסװָאנַאגַאק

 41 יפָארּפ .ינעגווצי! ,וָארַאגַאק

 54 .ס .א ,וװעטגָאק
 105 ַאּבויל ,ןָאסידַאק

 251 ףַאמלַאיה ,גרעּברעדעצ

 516 79 "הרזמ יריפצ

 315 רעדיל ןעצ
 115 110 פָארּפ .מ ,רעװשרענטנעצ

 288 226 199 188 123 לַארטנעצ

3 590 

 515 ָאנװָאק קנַאּב:לַארטנעצ
 .ירַאפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ

 91 5+ דנַאלסורסײװ ןיא ןענ
1 338 850 354 362 363 376 

0 

 יד רַאפ גַאלרַאפ רעלַארטנעצ

 ק
 169 8 גרעּבלעדַאק

 שוילוי ,יקסװָארדנַאּב -- ןעדַאק
0 199 

 175 154 192 99 ,ּבַא ,ןַאהַאק

6 268 275 256 959 318 

 244 227 216 0 םָארװַא ,ןַאהַאק

9 373 

 66 סקעלַא ,ןַאהַאק
 508 .ב ,ןַאהַאק
 576 .ג ,ןַאהַאק
 392 השמ םייח ּבר ,ןַאהַאק
 115 ףסוי ,ןַאהַאק

 808 249 69 לארשי ,ןַאהַאק

 308 64 62 12 רַאזַאל ,ןַאהַאק

373 

 285 222 ,מ ,ןַאהַאק

 145 .א ,שטיװָאנַאהַאק

 873 74 .מ .ל ,שטיװָאנַאהַאק
 315 ר"ד .ןעהָאק

 5 .ה ,ןעהָאק
 180 ןַאמײה ,ןעהָאק

 177 ילַאמ ,ןעהָאק

 216 סקַאמ ,ןעהָאק
 17+ .ּה לעומעס ,ןעהָאק

 175 ַא ,רעילַאװַאק

 157 ר"ד .ּב ,יקסרַאװָאק

 327 צמיטש רַפלװָאק
 540 216 195 194 ,א ,רעגװָאק

6 

 249 .ּב ,רענװָאק

 4 455 כ

 73 .ה .ס .ס ,פ ןופ רעקלעפ
4 94 953 108 118 190 157 

9 208 252 258 830 532 833 

4 330 342 345 345 346 347 

3 849 354 3860 305 501 368 

4 505 505 509 370 379 378 

4 379 377 879 350 351 

 219 לאומש ,רעלסעצ

 16+ .ח ,ןָאזעקרעצ

 322 ף"ד .ּב .י ,רוּפצ

 45 ר"ד .א ,ינרוּכצ

 150 ,ב ,תפרצ

 816 ,ס ,יקסדָארג---רענװָאק

 5 גָאט רענװָאק

 5 טײצ רענװָאק

 249 ןרהא ,עװַאק

 215 ןַאנָאד ,יװעװַאק
 151 יקצעװַאק

 835 62 47 35 לרַאק ,יקסטוַאק

 102 ,ר ,ןַאמפוַאק
 949 דוד ,יקסנַאזַאק

 307 369 355 ,ה ,שטיװעקַאזָאק

 17 .ש ,שטיװעקַאזָאק
 110 107 104 57 ,ש ,ח ,ןַאדזַאק

5 128 997 941 215 378 

 291 רעסיורג רעד רַימיזַאק
 270 257 *י ,ש ,ץינױָאק

 197 179 ליאַאכימ ,וָאיריזָאק

 349 ,פ ,פ ,ווָאלזָאק

 91 .ַּפ ,ינַאשזָאק

 378 ּברַאפדלָאג .ש ...גָאלַאטַאק

 ןילטיג .א ,.,15 'מונ גָאלַאטַאק
57 

 .ַארעטיל רעשידיא ןופ גָאלַאטַאק

 375 1927 רוס

 צשרַאװ "עגיל.הוטלוק , גָאלַאטַאק
56 

 עגיל 5 רוטלוק .1927 גָאלַאטַאק
 573 וװעיק

 378 ןיקצעלק ..,גָאלַאטַאק

 "ךוּב ןוא לוש, 4 'נ גָאלַאטַאק
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 גַאלַאטַאק -- יקס-עיצ



 102 161 160 159 155 186 5 "ךוּב ןוא לוש, 5 'מונ גָאלַאטַאק

378 3 164 169 381 

 .874 ,ײ ,יקסנימַאק 303 301 275 םהרבא ,קיטָאק

 201 ר"ד .קחצי ,רענימַאק . 91 רַאילטָאק

 11 .ח .מ ,רענימַאק 378 216 ,רַאילטָאק

 374 303 259 23 םלישמ ,רעגימַאק 84 פ ,רַאילטָאק

 7 ,ּב .ש ,רענימַאק 312 81 46 .ז ,רעלטָאק
 164 5? ,רָאקינשימַאק 249 160 142 7 לסָאי ,רעלטָאק

 574 94 ,1 ,ץצינעמַאק 5381 5

 305 ר"ד .ש .א ,יקצעינעמַאק + רָאטַארעּפָאָאק טסינָאלָאק
 216 לשריה ,יקצצינעמַאק 195 ,מ ,וָאסָאלָאק

 550 .װ ,יקצענעמַאק 11 יקסּבָאדלָאק
 568 ,י ,יקצענעמַאק 392 סוּבמולָאק

 553 ,ש ,יקצענעמַאק 156 .ז ,ןיסולַאק

 10+ .ק .א ,ץעינַאּפמָאק 875 516 .ל .י ,רענישולַאק

 10 לעּפמַאק 255 ַאלוגילַאק

 24 רעד ,ףמַאק 150 .ס .א ,ַאניגילַאק
 249 ןָאק 112 164 150 בקעי ,ךילַאק

 95 ר"ד ,דרַאנרעּב ,ןהָאק 516 .מ ,רעװָאנילַאק
 165 ,ה ,ןהָאק 373 10 64 65 מ ,ןינילַאק

 816 205 לסָאי ,ןהָאק 291 יראפילאק

 257 324 ףריאמ קחצי ,ןהָאק 50 שריה יבצ 'ר ,רעשילַאק

 185 לאכימ ,ןהָצק 527 ןעּבעל רעשילַאק

 : 102 .ס ,ןָאק 167 שטיװָאנַאמלַאק

 167 .ה לעוימעס ,ןהָאק 116 170 .ה ,שטיװָאנַאמלַאק
 256 186 123 41 57 סחנּפ ,ןָאק .ָאנמלק עז .ז ,שטיװָאנַאמלַאק

 812 303 8 יז ,שטיװ

 312 ץרּפ ,ןהָאק 155 יפָארּפ .סרעמלַאק

 105 56 .מ ַאינַאפ ,ןהָאק 29 רָאי 1096 ןפַא רַאדנעלַאק
 24 טַאלּבנכָאװ רעדַאנַאק 386 385 .ב ,רעקלָאק

 25 רעד ,דיא רעדַאנַאק : 316 ףוּב ,יקסװָארַאמָאק

 190 ליָאד ןַאנָאק 76 ןמלק ,רעכַאמגעשַאמַאק

 815 ןיטעלוּב ןָאשנעװנָאק 100 טסינומָאק

 94 ,א ,רָאטנַאק .,,,לַאנָאיצַאגרעטניא רעשיטס:נומָאק
 107 100 71 65 62 ,י ,רָאטנַאק : 373

 874 104 85 26 געװ רעשיטסינומָאק

 44 ר"ד .ּביל-הדיהי ,רָאטנַאק 216 205 ,ד .י ,ןָאזמַאק

 574 515 .מ ,רָאטנַאק ןופ ןעלקַאכַאס ?ד ןגעװ גוימָאק

 215 .ג ,רָאטנַאק .ק .צ ןוא קיצ ןופ םונעלּפ:ליי

 94 56 89 םייח ,שטיװָארָאטנַאק 74 רעד ,(.ב) .ּפ .ק .לֵא 2
 888 218 917 2879 2885 116 7 :לֹּפ לעש, עדַאנָאפוּב עשיגוימָאק

 149 102 ,י ,שטיװָארָאטנַאק 374 -ךַאס

 219 125 117 ,ּפ ,שטיװָארָאטנַאק 227 גנולמַאז עשיגוימָאק
 574 808 342 0 205 רעדיל עשיגוימָאק

 . ,יקסבינק עז .י ,יקסװעינַאק 154 155 לחר רֹּתסֹא ,יקסנימַאק

 67 ןַא לּפַאק--גאלַאטַאק

 249 השמ ,יקסװָאניטנַאטסנָאק

 יא ןופ ןעטקנוּפ סנָאיצוטיטסנָאק

 - רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאנ . שיד

 557 ,,,דנַאּברַאפ

 ץרּפ ,ל .י ןופ עיצוטיטסנָאק
 טי ןיירַאפ רעּביירש

 574 יד ,(ר"רספ ןופ) עיצוטיטסנָאק

 עצעזעג ןעּבעג דנוא ןָאשוטיטסנָאק

 סגנוציטשרעטנוא רענירּבָאק ןופ
 7 ...ןייארעפ

 *ערגנָאק רעד ןופ ןַאשוטיטסנָאק

 ןעקנארק רעטסַאמססָארג ןָאשײג

 357 ,,,ןַײארעפ סגנוציטשרעטנוא

 . 527 גנוטייצ רעקסנָאק
 116 104 ,לענַאק

 544 סויצופנָאק

 סגנַאזעג טײהיײרפ , ןופ טרעצנָאק
 146 ?ןיירַאפ

 93 58 ,י ,א ,סָאק

 71 ,לװ ,יקסװָאסָאק

 126 עשוהי םייח 'ר ,יקסווָאסָאק
 529 סוקרַאמ ,ןַאװסַאק
 573 ר"ד .יקסנַאילעטסַאק

 194 ָאקירנע ,ָאװָאונלעטסַאק
 360 958 225 ,ד ,לצסַאק

 57 ףר"ד .ּבַא ,עּפסַאק

 185 153 152 ןַאל ,שטיװָארּפסַאק

199 7 

 164 יא ,ּפָאק

 10 ל ,רעקישטּפָאק

 805 הרש ,סַאלוסיַאיּפָאק

 14 .מ ,ָאטיּפָאק
 90 74 ,י ,קישטנַאטיּפַאק

 15 .מ ,ה ,שטיװָאלּפָאק

 275 (ןלױּפ) .א ,ןַאלּפַאק
 854 ("ג) .א ,ןַאלּפַאק

 185 ב*ד .רעדנַאסקעלַא ,ןַאלּפַאק

374 

 116 81 16 62 םירפא ,ןַאלּפַאק

2 808 / 

 49 שירעּב ,ןַאלּפַאק
 195 ,ד ;ןַאלּפַאק

 249 לארשי ,ןַאלּפַאק

 216 10 .ל .מ ,ןַאלּפַאק

 145 הימחג ,ןַאלּפַאק



 508 1759 7 ןכ 5 חסּפ ,ןַאלּפַאק

 116 04 הקבר ,ןַאלּפַאק

 314 לחר ,יקסנימערעמ:ןַאלּפַאק

 164 .ד ,שטיװָאנַאלּפַאק

 215 ,1 ,יקסנַאלּפַאק

 66 .ש ,יקסנַאלּפַאק
 881 331 142 47 46 ,ּב ,ןַאמּפָאק

 195 ַאוסנַארפ ,עעּפָאק
 2839 964 ,ל ,וָאלעּפָאק

 ףּב .מָק לאכימ ,שטיװָאילעּפָאק

 374 4רזעילא

 140 ילּתפנ ,שטיװָאלצּפָאק

 130 ,מ ,ןַאמלעּפָאק
 320 ענוּבירט רענעגַאהנעּפָאק

 155 ר"ד .ףּפָאק

 156 תידוהי ,ףּכָאק
 374 5 לַאטפַאק

 158 .ּפ ,רענפָאק

 119 דרַאנרעּב ,ץטַאק

 340 ,ה וץאק

 164 .ז ,ץַאק

 219 ר"ד .ל ,ץַאק
 887 286 199 156 175 ,מ ,ץטַאק

 140 141 טנַאמ ,ץַאק

 513 שַאילצ ,ץַאק

 10 .5פ ,ץַאק

 125 ר"ד .ּפ ,ץַאק
 249 216 9 סחנּכ ,ץַאק

 579 רַאזַאל ,שטיװָאצַאק

 47 .י .מ ,ץַיװָאצַאק
 195 ,מ ,יקסניּבויצָאק

 104 1985 116 67 רָעטלַא ,ענזיצַאק

8 178 220 227 205 276 

 145 .א ,ןַאמצַאק

 ,ןעגָאּבלענעצַאק
276 

 276 216 1 .ב ,ןָאסלצנעצַאק

 255 816 59 קחצי ,ןָאסלענעצַאּפ

 315 ך"ד .2 ,ןקגָאּבנעלענעצַאק
 125 ב"מ ,ּב ,ווָאק--אק

 815 .א ,ראק

 174 ַארוטרַא ,יטָארַאק

 67 64 53 45 י"ד .א ,קינלַארָאק

3 84 149 118 187 3984 800 

7 276 287 813 

 250 80 הירוא

{ 

 155 .ב ,קינלַארָאק

 90 ,י ,קינלַארָאק

 19 .י ,יקסלַארָאק
 575 195 157 ,װ ,ָאקנעלָארָאק

 104 .א ,קיסַארַאק

 132 בי"ד .ק ,טוּברָאק-ַאפַארַאק

 250 י ,יקסנַאשוקַארַאק

 520 250 220 ,ׁש ,יקסנַאשוקַארַאק

 304 השמ ,ץריװָאדרָאק

 315 ַאילעדרַאק
 300 ףסוי ,ורַאק

 355 סורַאק
 905 השמ ,ןָאטרַאק

 104 ר"ד .ַאנֹרע ,עטרָאק
 150 רַאקסָא ,רעטרַאק

 534 ,מ .ק ,ןיגַאירַאק

 129 .1 ,װעצנירַאק

 290 השמ ,שירָאק

 256 ןיצשזד ,לײלרַאק
 256 סַאמָאט ,לַײלרַאק

 876 216 51 ןרהא ,ןילרַאק
 276 115 153 .ּב ,סוינילרַאק

 123 .פ ,רעגילרַאק

 250 סוקילרַאק

 216 השמ ,ןַאמרָאק
 375 ,ד ,ב ,ןַאמרָאק

 276 197 191 157 .צ ,ןַאמרָאק

 96 56 .מ ,ןרָאק

 172 רעייט-ןרָאק

 315 997 המלש ,םולּבנרָאק

 890 222 164 .; ,הטילּבנרָאק

 6 ביל ,למילּבנרָאק

 290 םייח ,ךיירנרָאק

 10 ,מ ,ץילצרַאק
 259 ף"ד ,דנַאנידרעפ דוד ,ףצראק

 195 .א .ב ,ָאּפרַאק

 264 250 277 םירמ ,,וָאליּפרַאק

 815 וװַאטסוג ,סעלעּפרַאק

 515 דוד ,שראק

 135 ר"ד .סקַאמ ,ןַאטשַאק
 259 .ב ,ָאקנעשטשַאק

 99 ,י ,ןישַאק

 164 ,י ,ןעג---ק

 315 המידק

 102 שידק

237(2 

 -עלּב בוט-םוי עשידיא רענַאּבוק
 325 רָעט

 397 ןואגה ברה .יקסלּבוק

 216 הכרּב ,ילדוק

 45 דוד ,ָאקסיוװק

 393 916 198 197 26 ,ָאקטיוװק

0 5711 375 

 357 ךַאלעטײװק

 64 ר"ד ,י ,יקסנימזוק

 216 םייח ,ץצינזוק

 171 166 155 המלש ,רענטוק

 227 33 ,ּב ,רעשטוק

 505 200 בקצי ,רעשטוק

 390 ּפ ןרהא ,ןַאמפיוק

 5 .ח ,ןַאמפיוק

 185 ר"ד .ח ,ןַאמּפיוק
 -02 119 77 ר"ד .הדוהי ,ןַאמפיוק

 299 ילַאיל ,ןַאמפיוק

 256 250 ר"ד .מ ,ןַאמפיוק

 216 ,ּב ,ש ,ןַאמפױק

 390 לארשי לוק

 יז 257 916 164 השמ ,קַאּבלוק
215 

 223 198 158 (גַאלרַאפ) רוטלוק

224 

 + (טפירשטײײצ) רוטלוק

 127 107 47 (עשרַאװ) עגיל-רוטלוק
0 192 193 199 904 208 / 

3 227 932 258 305 334 

1 342 344 349 345 540 

92 834 399 361 308 365 375 

9 3582 358 

 (וועיק) עגיל-רוטלוק
98 106 107 117 

7 159 139 194 

4 927 298 

8 331 332 

09 943 314 

4 398 398 

86 867 

9 376 

21 

8 74 58 94 

8 198 126 

35 198 207 

8 256 251 

9 3358 330 

9 850 351 

0 362 308 

9 3609 870 

373 9 8800 352 

356 

 437 גָאלַאפַאק עגיל-רוטלוק

 205 ַארוטלוק
 289 216 י ,קישטלוק

 קישטלוק--זַאלּפַאק



 195 װַאלסעשטַאיװ ,יקסווָאקילױק
 5/ ,מ ,א ,רלוק
 515 ךירנייה ,וװָאנוק
 316 57 208 31 סַאדנוק

 515 הוחא יסרטנוק

 7 יַא ,ןינוק

 805 ר"ד ,א ,טדַאטשרעפ-ןינוקי

 12 ןּבעל ןוא טסנוק
 559 רעד ,ראטסוק
 220 ןיטסוק

 950 אנח ,ןיטסוק
 503 209 250 220 164 5 ,ןַאמסוק
 375 סימע ,עוק
 313 164 ,נ ,רעּכוק

 316 ,ש ,רעּפוק

 216 עיסַאכ ,ןַאמרעּפוק
 47 שזרַאמַארק:קָאטשרעּפוק
 390 .א .א ,ןיײטשרעפּפוק
 195 .א ,ןירּפוק

 19 .ּפ ,יקסנירוק
 197 ,י ,דנַאלרוק
 .ס ,ץרוק עז ןרהא ,ץריק
 376 976 200 216 205 .ש ,ץרוק
 309 990 216 207 84 ,א ,ווָארינשוק

 24 לי ,רענשוק
 305 עקשנָאשזק

 164 רוגטק
 90 ,ס ,י--ק

 26 (שוילעּפַאקל ,א .ש ,ןיוויק

 205 ןיײטשלעזיק

 276 176 טיק

 303 276 164 79 46 ,מ ,יַאטיק
1 

 55 יפָארּפ .לעטיק

 155 ןַאמרַא ,עד עװַאײק
 151 גרָאעג ,רעזייק
 51 45 ףַארג .ןַאמרעה ,גנילרעזייק
 281 ,מ .ח ,לַאטיװ --- ןַאמרעזייק
 260 לאקזחי ,ןַאמלעטײק
 250 ,ה ,רסייק
 145 ,ל ,י ,קינסיליק

 135 יפָארּפ .ק ,רעגרעּבנעליק
 149 דנומדצ ,ןיק
 324 355 .ה ,ָאניק

 12 ָאידַאר--רעטַאעט--ָאניק

 יקסבינק--יקסווַאקילוק

 1ט גט" (גָאלרַאפ) דניק

 35 (טפירשטיצ) סָאד ,דניק

 16 ןעטרָאג:רעדניק

 857 876 טלעװ רעדניק
 (טפירשטייצ) יד ,טלעװ רעדניק

8 

 21 לַאנרושז רעדניק

 107 (ןָאטנערט) גניר-רעדניק

 316 (עיפלעדַאליפ) גניר רעדניק
 376 ח"ּפרּת חול.זױהרעדגיק

 876 קרעװרעטסײמ עשרעדניק
 516 .וװ ,יקסװוָאקַאיטסיק
 187 ,ײ ,ןיסיק

 96 27 26 ף"ד ,ףעזָאי ,ןַאמסיק

 96 ירוא ,בורסיק

 91 4 ינ קורדיװעיק

 158 ַאלעדַא ,ןעיק
 151 ןַאפעטס ,יקסנישזדנעיק

 190 ,ר ,גנילּפיק
 216 198 195 194 קיציא ,סינּפיק

2 227 250 259 342 368 376 
06 

 קיציא ,סינּפיק עז י ,סינּפיק
 208 176 152 147 145 .מ ,סינּפיק

0 3489 

 316 987 99 75 65 ,מ ,רעּכיק

 816 המלש תלהק רוציק
 291 לידָא ,סינעקיק

 396 90 85 57 .א ,ץינשזריק

 515 ,.א ,רענשזריק

 205 47 ןנחלא ,ןהכריק

 216 ףסוי ,ןַאמריק

 130 ר"ד ,א ,ןעטסריק

 141 .ס .פ ,קריק

 376 בקעי ,םיוּבשריק

 225 ּפײל ,טפַאזנשריק

 176 164 71 .מ .ה ,םיױּבנעשריק
 131 96 36 בקעי ,םיוּבנעשריק

2 104 176 280 276 

 27 ירוא ,שיק

 216 .מ ,שיק
 320 519 ,א ,יקסווָאינישיק

 176 174 דנוּבַאלק

 25 .מ ,ריװַאלק

 884 ,יא ,סאלק

6 8 2 

 45 4 35 ר"ד .בקעי ,ןיקצַאלק

 204 ףסוי ,ןַאמרַאלק

 142 56 45 ר"ד .ףסוי ,רענזיולק
3 2859 

 98 ר"ד ,מ ,לצמולק

 276 ףסוי ,ןַאמגילק

 250 תהק ,רעגילק

 51 .א ,ןַאמרעגילק

 226 95 ףסוי םהרבא ,ןַאמײלק
56 

 237 ןיילק

 827 רעד ,רעלדנעהניילק

 62 ,ל ,רערעלניילק

 142 05 דוד ,רערעלניילק
 3523 'ח ,ןַאמנײלק

 396 ,מ ,ןַאמניילק
 120 73 71 69 5 השמ ,ןַאמניײלק

9 318 

 19 גנוטײצסקלָאפ עניילק
 68 09 ט2 04 46 28 .י ,ָאנילק

2 187 287 305 

 216 ַאטרעּב ,גנילק
 276 165 ַאזַאל ,גנילק

 59 ר"ד ,רעגנילק

 316 ף"צ .8 ,רעגנילק

 רעד ,טּפיּפַארגָאטָאפ םייפ טנעילק
290 

 305 2716 41 ,שטיװָאנמלק

 804 204 201 36 ןנחלא ,ןָאסנמלק

 . 286 253 ַארטַאּפָאעלק

 101 'שזניא .םהרבא ,ָאנַאּבעלק

 551 .ק ,רעּבעלק
 216 השמ ,דנַאמעלק
 185 49 ר"ד .א ,יקסנעלק
 175 155 50 40 ,א .,ּב ,ןיקצצלק

8 198 198 203 205 206 518 

9 2200 224 226 289 256 909 

0 2587 258 854 338 840 342 

7 849 351 856 309 359 861 

92 804 308 373 379 880 388 

 280 216 השמ ,רערעלק
 227 בוד ,יחמק
 306 9887 226 190 3 רעטסַאנק

 576 .ח ,ןירָאנק

 87 9 ,יקסבינק



 818 206 1טכ ןטפ ַאקלײּפסָאהינקי

 876 227 176 169 06 ס--ק

 176 ;ב ,ס--ק

 158 שטנצרּב סמיײשזד ,לּבעק
 186 158 184 104 ןעלצ ,יעק

 157 אליװ ,רעהטיעק

 836 +"ד .ליעק

 190 ןָאשזד ,סטיעקי

 15 ַאנַא ,ַאװָאשילעק
 ,ןָאסנמלק עז ןנחלא ,ןָאסגַאמלעקי

 ןנחלא

 40 פָארּפ .ןָאעל ,רענללעק

 377 191 190 157 ,ב ,ןַאמרעלעק

 110 ַאדײא ,לעמעק-

 127 ר"ד .לאפר ,רערעמעק
 107 רעיײפ ּפמעק

 306 990 לאירתּכ ,יקסגיּפמעק-

 74 ,ס ,דַארמעק
 201 295 157 129 1 ָאעל ,גינעקי

6 219 877 

 25 רעלדָא רעדענעק

 24 טַאלּבנעכָאװ רעדענעק
 176 79 ,? ,רעגעק:

 175 םצס ,ןיטסעק

 164 155 דוד ,רעלסעק
 176 174 7 ףעזָאשזד ,רעלסעק

 276 926 176 .ל ,רענסעק

 155 ףסוי ,לעסעק
 205 ּפעק

 507 .ב ,לעּברעק
 94 .פ ,װעצנעשזרעק-

 251 לוַאּפ ,ירעק-
 167 רָאדױיא ,רעישעק

 4 תועידי י"אּפק
 126 ר--קי

 168 126 59 ,ףי

 200 116 ,ַא .ר

 196 179 ,ד ,ר

 27 .ה ,ר
 147 62 59 82 42 (ענליװ) .ז .ר

 121 (םילשורי) .ז .ב

 200 192 177 119 ,5 .ף

177 

881 826 207 6 

 219 ,ל ,ר--ק
 504 250 277 280 204 ,מ ,ר--ק

 351 .מ ,ץעװַארק

 30+ .ג ,ץעװַארק

 504 ןמחנ ,לַאמכָארק

 120 .ל ,לָארק
 176 192 .ד ,ןײמַארק

 145 ןעמש ,דלָאגנָארק

 104 .נ ,ַאקסװָאקנַארק
 27 ןיסַארק

 .רשא ןּב םייח ,יקסלעיסָאנסַארק

 377 ר"ד

 256 ךיוװיעד ,טעקָארק
 151 יקסנישַארק

 251 .ט ,יקסנישַארק

 829 והילא ,ןיקשָארק

 306 118 116 לטָאמ ,קַאילגורק

276 

 304 116 .ה ,רעגורק

 135 'פָארּפ .סואיזורק

 116 .ל .ה ,ױרק

 258 דוד ,טיורק

 116 .ח ,ץרַאהנױרק

 951 .ּב ,דלעפניורק

 95 יפָארּפ ,לאומש ,סיורק
 277 917 4 46 םײח ,לורק

 10+ ,נ ,ַאיַאקסּפורק

 157 לוַאּפ ,עד ףורק

 12 ר"ד .י ,קורק

 74 .א ,וָאּכַאלָאװירק
 304 251 96 .1 ,יקציווירק

 165 .א ,יקסווָאזירק
 205 ,י .א ,יקסוָאזירק

 95 טָארקנַאּב רעדָא סיזירק
 86 סוקיטירק

 ר

 378 302 356 331 ,ל ,ב

 804 193 97 ,מ ,ר

 845 177 ,ש .ר

 200 251 א ,לָאבַאר

 47 ר"ד .א .א ,קַאּבָאר

 75 .* ,װעשטיּבַאר
 268 303 217 28 ,י ,ןיִבַאר

 בסמ ף"ף ,י ,סוקיטירק

 71 ,ב ,רַאמשטירק

 251 217 לאומש ,רעטײרק
 308 .א ,ןיירק

 145 ,א ,סיניירק

 485 ר"ד .יקסווָאּפיל---סיניירק
 377 344 יקסלַאװָאק-סעניירק

 320 102 ף"ד ,מ ,גרעּבמירק

 78 .מ ,יקסמירק

 135 ף"ד .ןָאעל ,יקסנירק

 251 54 ןועמש ,יקסנירק

 371 .א ,לַאטסירק

 251 .א ,רעצירק
 476 168 158 ,ל ,לָאטשירק

 251 92 יטרומַאנשירק

 590 רפס תירק
 851 556 79 (גַאלרַאפ) דוסיה ןרק

 16 (טפירשטייצ) דוסיה ןרק

 27 79 (גַאלרַאפ) תמיק ןרק

 (טפירשטַײצ) לארשיל תמיק ןרק
16 

 לצרה רעי ןוא לארשיל תמיק ןרק
79 

 90 72 82 ףיּד .לארשי ,ילאינרק
9 116 

 201 62 56 ,ל .ש ,רָאטידערק
 251 122 .מ ,רעמשטערק

 52 79 והיתּתמ ,רעמערק
 387 104 39 ,ּפ .ס ,רעמערק

 99 .צ ,רעמערק

 177 ר"ד .ר ,רעמערק
 207 רעירוק ןסערק

 בקעי ,קַאילּפערק
297 

 877 307 ,לצּפערק

2603 281 2 

 155 ,א ,שטיװָאניּבַאר

 54 ,ס .א ,שטיװָאניּבַאר

 277 ַאגלָא ,שטיװָאניּבַאר

 99 ,ּב ,ץיװָאניּבַאר
 344 ,ּב ,שטיװָאניּבַאר

 304 .ה ,שטיװָאניּבַאר

 135 ,װ ,שטיװָאניּבַאר

 שטיװָאניּבַאר--ַאקליּפסַאהינק 4 439 ל



 321 .,ז ,ץטיװָאניּבַאר

 217 הנח ,שטיװָאניּבַאר

 90 לאקזחי ,שטיװָאניּבַאר

 217 ףסוי ,שטיװָאניּבַא

 107 104 לארשי ,שטיװָאניּבַאר
6 143 177 207 996 217 352 

 261 ןָאצל ,ץיװָאניּבַאר

 315 ,ל .ּפ ,שטיװָאניּבַאר

 397 לשַאר ,שטיװָאניּבַאר
 96 56 40 .ש ,שטיװָאניּבַאר
 טטיװָאניּבַאר פז ץיװָאניּבַאר

 59 8 .י ,ןָאזניּבָאר
 145 135 119 ף"ד .מ ,ןָאזניּבָאר

5 281 

 69 ָאצל ,סניּבָאר

 190 ןָאטגנילרַא ןיװרע ,ןָאסניּבָאר

 150 לוַאּפ ,ןאסּבאר

 135 יפָארּפ .פ ,עּבַאר

 30+ בָהֹה ,השמ ,יקסלעבַאּת

 376 .ּב ,סטרֿפּבָאר
 857 .פ ,סטרעּבָאר

 398 יא ,ןיקּבַאר

 127 .י .א ,ןידָאגָאּר

 14 .מ .א ,יװָאגָאר

 205 ןואג רעװָאשטַאגָאר

 66 69 60 59 39 85 ללה ,ףָאגָאר

5 86 96 99 100 104 128 128 

2 171 157 263 238 988 258 

7 318 

 855 .3 ,יקסניגָאר

 13 ןעּבעל רעצלעק:רעמָאדַאר
 5921 ,י ,קַאדָאר

 378 277317 46 ,ה .י ,יקצישָאדַאר

 58 .י ,יקסנַאילודַאר

 159 ליַאכימ ,וָאנודַאר
 217 .א ,יקצודַאר

 15 .ַא ,שטיװָאנַאזדַאר
 354 252 ָאקנַאױדָאר

 506 ליװיזדַאר
 378 סיּיָאמ ,רצשזדָאל

 1?2 צשילצ ,ןידַאפ

 187 6 לרַאק ,קצדַאר

 813 251 .א ,ינבואר

 96 ,ש ,שטיװָאדיװַאר

 רעלַאר--שטיוואניּבַאר

 951 קחצי ,שטיװַאר

 260 201 95 1 ךלמ ' ,שטיװַאר

 פדח 274 972 861 6

 14 .ש ,שטיװַאר

 155 הנח ,ןיװָאר
 121 י ,ןיװַאר

 115 יקסניװַאר

 279 217 121 ,ח .י ,יקצינװַאר

 177 165 72 סַאיטַאמ ,זואר

 102 ,ר ,ַאקסװָאזָאר

 145 יקסװָאזָאר

 4 טַאלּבנעכָאװ רעירַאזַאר

 22 .א ,ירוּבזָאר

 251 ,ה ,י ,יגזאר

 20 ,ד ,שטיװָאמוזַאר
 951 197 145 ,מ ,ינמוזַאר

 67 06 (ףידא ןּב) .א ,ןדָאר

 277 ,ל ןַאמזָאר

 126 ,מ ,רפנזָאר

 337 834 רעצעזטפירשו ץנארקנזָאר

0 341 340 349 3528 985 359 

1 303 305 370 851 353 

 390 טעװסזַאר
 116 106 109 ,י ,צזָאר

 427 ,י רעּב ,ןעזָאר

 315 ף"ד .מ ,ןעזָאר

 14 .ס ,ןעזָאר

 116 ,א ,םױּבנעזָאר

 / 313 ַאזערעט ,םױּבנעזָאר
 891 813 217 109 6 ,י ,םיוּבנעזָאר

 106 101 טַאלּבנעזָאר

 329 ,א ,טַאלּבגעזָאר

 304 ר"ד .י ,טַאלּבנעזָאר

 304 287 277 השמ ,טַאלּבנעזָאר

 399 350 םולּבנעזָאו

 277 217 ,ל ,םולּבנעזַאר

 135 ="ד ,ג ,גרעּבנעזָאר

 986 200 לדוי ,גרעּבנעזַאר

 169 165 145 לארשי ,גרעּבנעזָאר

 251 ,ל ,גרעּבנצזָאר

 79 .מ ,גרעּבנעזָאר

 1908 195 190 המלש ,גרעּבנעזָאר
279 7 

 151 לוָאּפ ,ןיַאהנעזָאר

 364 15 56 בקעי ,זױהנעזָאר

4 440 2 

 82 79 40 ,ל ,זױהנעזָאר
 861 282 ,ַא ,לַאטנעזָאר

 305 227 ,י ,לַאטנעזָאר

 251 27 ,ז ,לַאטנצזָאר

 357 262 59 ןַאמטיל ,לַאטנצזָאר
304 

 55 .א ,דלעפנצזָאר

 251 126 םהרבא ,דלצפנעזָאר

 392 דוד ,דלעפנעזָאר

 186 159 4 שרעה ,דלעפנעזָאר

7 198 

 -9698 951 222  הנוי ,דלצפנעזָאר

 .875 לד1

 30 .מ ,דלעפנעזָאר

 116 ב"ד .מ ,דלעפנעזָאר

 251 217 סירָאמ ,דלעפנעזָאר

 303 סַאילצ ,דלעפנעזָאר

 231 לדירפ ,דלעפנצזָאר

 858 76 66 69 56 .ש ,דלעפנעזָאר
6 126 204 277 804 578 

 277 ןויצ ןּב ,גייווצנצזָאר

 135 ף"ד ,דוד ,גייוװצנצזָאר
 3ף7 917 200 לאיחי ,גיײװצנעזָאר

 228 12 .מ ,ןײטשנעזָאר
 337 521 .ש ,ךיירטשנעזָאר

 195 ,מ ,יצַאטָאר

 297 194 ,מ ,יגשוטַאר

 315 ,ל ,ןַאמהטָאר

 25 ,.ד ,רענטַאר

 192 ,ל ,ןײטשנטָאר

 56 .י ,גרעּבנעטָאר
 256 254 283 רעטלַאװ ,יונעטַאר

 5 ך"ד .פ ,ךיײרטשנעטָאר

 7 ףלָאדַא ,דלעפטָאר
 165 היעשי ,ןײטשטָאר

 :227 817 121 16 ,ש ,ןײטשטָאר

1 818 

 15+ דלישטָאר

 804 י ,סילכַאר
 293 169 267 145 ןעמָאר ,ןַאלָאר

9 150 181 152 184 150 136 

7 155 195 194 232 560 815 

 251 ,ג .א ,ןאדלָאר
 318 241 263 217 5 ףסוי ,קיגלָאר

 חל ,+ ,ףתלקר



 142 .א ,םָשֹר

 19? ןָאמיצלעטנַאּפ ,וָאנַאמָאר

 358 .װ ,יקסװָאנַאמָאר

 39 ,ש ,ךַאּבמָאר

 165 .ז ,גרעּבמאר

 207 187 146 116 ,א .י ,שטנָאר

7 251 277 

 177 , ,ןיקנאר

 169 .ב ,טסָאר

 292 217 ,ש ,ןיסַאר

 809 257 252 בקעי ,יקסװָאנסַאר

 10 .ה ,רענסַאר

 356 ,ּב ,ןיקסַאר

 54 ,ןיקסַאר

 879 םירמ ,ןיקסַאר

 917 .מ .,ּפ ;ןיקסָאר

 152 141 יצר ,ןיקסַאר

 149 .ש ,ןיקסַאר
 275 טרָאּפָאּפַאר

 217 3 ןרהא ,טרָאּפָאּפַאר

 22 ,ד ,טרָאּפָאּפַאר

 157 179 177 60 .י ,טרָאּפָאּפַאר

8 195 197 204 281 95 9 9 

1 309 576 275 379 351 

 259 ףסוי יּבר ,טרָאּפָאּפַאר

 815 ,ּב ,יקסגישטּפָאר

 6 בקעי ,ףַאר

 6 ,ח ,שטיװָאלַאפַאר

 579 ברה .והיעשי ,שטיװָאלַאפַאר

 9928 220 165 ,ּפ .מ ,יקסלַאפַארי

 141 לעַאפַאר
 316 90 55 ,מ ,סעפַאר

 2528 251 150 ,י ,קַאר

 352 ,מ ,קַאר

 220 ,נ ,וָאקַאר

 543 192 158 קרַאמ ,יקסװָאקַאר
4 371 

 359 1958 96 העוּפ ,יקסוָאקַאר -
 117 +11 49 45 ףשוהי ,רעקַאר

 379 90 99 90 7 ףלָאדור ,רעקָאר

 180 149 145 לעשַאר

 56 וצפ ,ור

 3179 .נ ןיקַאּבור

 719 .ז ,װָאשַאּבור

 220 (רעּביײרש) ןיּבור

 145 (רעלָאמ) ןיּבור

 327 ,א ,ןיּבור

 46 20 .ּב ,ןיּבור

 217 דוד ,ןיּבור

 ,ןיּבור

 ,ןיּבור

 ,ןיּבור
109 

 ,ןיּבור
278 

 250 טצנַאשז
 268 199 169 לארשי

 97 90 20 49 ף"ד .לארשי

9 110 278 376 879 

 262 126 1160 66 48 השמ

 209 ,ב .ע ,ףָאגיּבור

 122 ף"ד .י ,קישטניּבור

 135 ף"ד ,א ,ןײטשגיּבור

 145 ןָאטנַא ,ןײטשניּבור

 299 רּתסא ,ןײטשניּבור

 348 339 195 ,מ ,ןייטשניּבור

 379 ,ב ,ןייטשניּבור

 109 116 101 ,ה .צ ,ןײטשניּבור

278 

 5 .,ר ,ןייטשניּבור

 275 41 לאיומש ,ןײטשניּבור

 119 לקנַאי ,קישטנעּבור

 141 לוַאּפ רעטעּפ ,סנעּבור

 69 ןויצנּב ,ןײטשּבור

 305 252 סחנּפ ,יָאדור

 345 השמ ,ווָאנידור

 217 שריה ,רעינדור

 79 .ש ,לצדור

 879 .מ ,ןיזור

 135 ר"ד .ה ,רענַאשזור
 217 200 10 ןּבואר ,קישטור

 116 ,מ ,ןַאמזױר

 217 46 .א ,ןעזױר
 217 .ה ,טַאלּבנעזױר

 217 הקבר ,טַאלּבנזױר

 145 93 55 ,נ ,ןַאמטױר

 26 5ד ,טלעװ עטר

 26 יד ,לדָאנ עטור

 4 ןָאפ עטױר

 4 ןרעטש רעטױר

 229 דרפיור

 15 ,ח .מ ,יקסווָאקמור
 169 108 5 ףעזָאי ,יקסגישמור

172 

 154 קַאשז ןַאשז ,ָאסור

 6 441 ג

 573 57 ףוטרַא ,ןיּפור

 351 רעד ,ףור

 197 194 159 י ,ט--ר

 309 י--ה

 : 324 ב ,אביר

 275 204 177 םחנמ ,ָאלַאּביר

 131 141 159 70 ,ּב ,י ,קַאּביר

3 379 

 143 14: 47 בַײל ,קַאּביר

 290 .וװ ,וָאקּביר

 57 ר'ד .א ,רעגיר
 35 .י ,רעגיר

 257 ןהָאשזד ,דיר

 515 השמ ,ןילביר

 295 י ,סעװיר
 954 110 105 102 ,ש ,סצוניר

 852 275 196 115 .ב ,ןיקוװיר

 40 4+ והילא-בקצי ,ןיקוויר
 409 126 40 7 קחצי ,דניקוויר

329 

 515 הנ ,סעקוויר

 67 66 .ש ,סעקוװיר

 294 פצלארשי 'ר ,רענישזיר

 177 .י ,װָאטיר

 */ ר"ד .ב ,ןַאמרעּב---גרעּבנעטיר

 132 ר"ד .ג ,רעטיר

 122 בָאקײשזד ,ןַאמשטיר
 379 252 227 .ח .ּב ןַײר

 197 192 לדניירּב ,זַײר

 158 185 125 .מ ,זײר

 80? ןמלז בקעי ,ןיזַײר
 320 2 קחצי ,ןַאמזַײר

 876 לגייפ ,ןַאמזייר=

 379 לסוי ,ןַאמלעזייר
 257 252 217 205 194 םהרבא ,ןעזַײר

8 289 200 262 869 866 207 

8 969 271 872 278 974 279 

6 977 275 815 

 67 42 41 87 27 ?7 ןמלז ,ןעזַײר

 158 177 168 126 ןפפ 198 6

6 258 287 269 278 840 379 

 217 ןמלק ,ןעזייר

 958 517 הרש ,ןעזַײר

 315 ַא ,רעדנעזײר
 : 858 217 בקעי ,רעדעפזייר

 רעדעפזייר--םָאר



 165 ,ד ,סעשטייר-
 83 85 בקעי ,ךייר

 192 ש ,ךַײר

 156 .א ,גרעּבנכײר

 26 ר"ד .ּב ,רעכַײר

 102 קנערפ ,רעכייר
 279 195 150 179 .ץח טנָאמַײר

 91 ,מ ,דלָאגנײר

 140 ַאנעריא ,ץריוועגנייר

 140 ןַאטַאנ ,ץריװעגניײר-

 150 סקַאמ ,טדרַאהנייר
 125 .א ,ץרַאהנײר
 379 518 3095 57 .א ,ןייװניײר

 50 ברה .ּבקעי קחצי ,סענייר

 304 349 349 8 ןַאמרעגיײר

 39 צסירַאל ,רענסייר
 250 ןעזייאפייר

 255 ןושמש ,ןָאסלעפײר

 389 רעטכיר

 175 השמ ,רעטכיר

 204 ,פ ,בוליר
 101 150 ַאירַאמ רענײר ,עקליר

 350 127 ,ײ ,ןאמיר

 879 ף"ד .א ,יקסמיר
 108 ,ל ,קינעמיר

 5 ף"ד .מ ,לעגניר

 258 257 119 41 ,צ ,םולּבלעגניר
290 

 814 .ל ,שטיוועקניר

 315 .ּב ,דניקסיר

 שטיװָאנַאװיא ײסקעלַא ,וָאקיר
80 

 194 ןַאשז ,ןעּפשיר

 253 ,א ,דל--ר
 299 291 א"מבד

 508 278 97 98 59 40 ,ָּׁש

 204 117 ,א .ש

715 5 
 177 ,ג

 97 י ,ש

 215 ,ב ,ש

 806 205 119 ,ל ,ש

 ואש--סםעשטייר

 374 261 ם"ּבמר

 225 .מ ,זרמר
 197 ן--ו

 49 .ה .צ ,ן--ר

 67 דוד ,יקסלעּבער

 155 72 ,מ ,יקסלַאגער
 :עלרעניא רעד רַאפ ןימַאלוגער

 ?ןײלק ַא ןופ טײקיטעט רעכ

 350 וװיטַארעּפָאָאק-טידערק

 רעדילגטימ יד רַאפ ןימַאלוגער

 ,ַאיּב ןיא עסַאקףקנַארק ןופ
 54 קָאטסיל

 :לוש ןכעלרעניא ןופ ןימַאלוגער
 107 ןּבעל

 805 177 .ס ,גרעּבסנעגער

 24 .ּב ,טסאקדער

 21 לארשי הער

 רָאי ןט:1017 ןופ עיצולָאװער

 ןיא גירק רעגריּב רעד ןוא

 850 יד ,עניַארקוא

 .א ,יקצואווער
9 257 296 350 

 217 לדיא ,ןזװער

 550 ,ּפ ,ןיזװער

 390 ַאל ,װיאישז רערעטיל יוצר
 217 רַאזַאל ,שטיווער

 ;יניַארקואלַא רעד ןופ סעיצולָאזער

 .דיא יד ןופ גנוטַארַאּב רעש

 7+ סעיצקעס

 .לַא ןטשרע םנופ סציצולָאזער

 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנַאּברַאפ

 550 =דרעזעג ,

 רעטשרע רעד ןופ סעיצולָאזער

 -גָאק רעשידָאטצמ ידי !לסורלַא
 115 ץנערעפ

 ֹׂש

1 149 
508 

, 148 152 
 135 90 .צ

= 91 258 
278 
 150 ,ל

 .מ .ש

22 2 

97 86 79 68 9 

 .נָאק 260 רעד ןופ סעיצולָאזער

 (.ּב} ּפ .ק .לַא ןופ ץנערעפ
0 

 3719 878 9 קינזצר

 380 127 ,י ,קינזער

 845 31 ,ז ,קינזצר

 248 293 217 199 193 ל ,קינזער

6 215 259 

 155 ר"ד .ק ,עזער
 177 ךורּב ,יקציװָאכער

 141 דנַארּבמער
 117 , ,קינימער

 8758 7 ַאמָאנער

 85 טסעגרע ,ןַאנער

 155 .א ,לעדנער

 150 .א ,ןעסנער
 380 255 ןימינּב ,רעלסער

 105 פער

 165 ַא ,רעטרָאּפער

 ' .עטיל ןופ ןעלטעצ רידנעמָאקער

 350 רוטַאר
 220 190 132 181 77 דרָאקצר

28 

 511 צזילע ,וילקצר

 895 גניוויל לענעשער
 257 ף7 ס2 לאפר

 79 ,ר--.ר

 52 .ה--ר
 117 ,מ ,ר--ר

 117 .ּב ,ש--ר
 59 י"שר

 .ןרעל עטרידנצמָאקער ןופ המישר

 107 םירישכמ-ספליה ןוא רעכיּב

 -תיממפ הירפס,, םירפס תמישר

 | 56 בונרס

 122 בעי ,דַאּבַאש

 ' 77 64 15 ר"ד .המצ ,דַאּבַאש
8 117 131 132 135 341 348 
4 300 

 -- 56 143 142 140 קרַאמ ,לַאגַאש
6 800 ' 

 151 1:0 102 98 דךרַאנרעּב ,וָאש



4 139 156 188 299 

 245 ףסוי ,ןַאטטַאש
 195 .ג ,קַאיַאש

 295 ,א ,שטיװעיַאש
 '8:0 ,א ,ןיכָאש

 255 ,ש ,שטיװָאנכַאש
 149 ,פ ,ןיּפַאילַאש

 היבוט ,טילש עז היבוס ,טילַאש
 1059 ןָאעל ,טילַאש

 871 95 השמ ,טַילַאש

 350 ר"ד .ףסוי ,ןַאמלַאש

 םכילע-םולש עז םעכַײלַא-ּםעלָאש
 190 ןַאמַאש

 250 ןַאטלָאז ,ָאילמַאש
 168 , ,סעמַאש

 344 275 262 .ּפ ,סעמַאש

 150 םהרבא ,רעמָאש
 149 ןעּב ,ןאש

 875 367 566 220 ַאריּפַאש

 253 59 א :

5 

339 

 ,ָאריּפַאש

 .ב ,ָאריּפַאשי

 ,ד ,ָאריּפַאש
 864 293 ,ז ,ָאריּפַאש

 155 117 72 ר"ד .הוח ,ָאריּפַאש

 .* ,ָאריּפש לז .י ,ָאריּפַאש

 15 הנוי ,ָאריּפַאש
 ףסוי ,ָאריּפש עז ףסוי ,ָאריּפאש

 307 192 ,ל ,ָאריּפַאש

 281 292 217 127 ,מ ,ָאריּפַאש
4 352 

 293 ןואגה ברה .השמ ,ָאריּפַאש
 888 117 .ש ,ָאריּפַאש

 1956 3 קירעדירפ ,ןעּפָאש

 344 47 רוטרַא ,רעױהנעּפָאש
 122 ףסוי ,ףַאש

 285 ,ג ,ןַאמּפָאש
 217 ױיא ,רעפָאש

 145 הוח ,ןַארּפַאש
 275 ,א ,שטיװָאנַארּפַאש

 !פָארּפ .סירָאּב ,ץַאש -

142 

 165 ר"ד .מ ,ןינַא--ץַאש
 998 ,ל ,י ,יקצַאש

 47 42 41 89 ר"ד .בקעי ,יקצאש

65 72 91 97 985 126 148 153 

141 9 

598 919 905 204 158 178 5 

314 305 289 258 278 217 8 

351 8 

 151 .נ ,יקצַאש
 175 176 166 145 לעשנַא ,רָאש

20 

 327 .ז ,רָאש

 219 177 173 .מ ,רָאש

 876 ַארַאס ,רָאש

 40 ר"ד ,פ ,ַאקסדָארָאגרַאש

 225 .מ ,יקסדָארָאגרַאש

 40 57 .ּב ,רעפרַאש

 175 .א ,לעגניצּפרַאש

 264 יבצ ,ןײטשפרַאש
 .א ,יקסנַאקראש 290

 381 314 309 95 .ח ,סעקשָאש

 304 294 40 יבצ יתּבש

 98 ד--ש

 854 219 53 75 53 ,ד ,ּבוש

 354 .ה ,ּבוש

 10 .י ,ּבוש

 553 ,ב ,ּבוש

 851 .ה ,ןיּבוש

 217 בקעי ,קירדוש

 255 ןַאמרעה ,ּבַאװש

 354 ,ה ,טדַאטשרעּבלַאה {?} ּכַאװש
 374 347 ןּבלַאװש

 54 ר"ד .ףלָאדַא ,ץרַאװש

 145 141 ףעזָאשזד ,ץרַאװש

 217 .ח ,ץרַאװש
 263 204 .י ,ץרַאװש

 2478 970 869 217 ,י ,ץרַאװש

 258 .מ ,ץרַאװש
 178 169 ףיאמ ,ץרַאװש

 158 158 153 152 סירָאמ ,ץרַאװש
6 158 159 160 104 165 158 
85 169 171 175 118 174 178 

6 175 
 851 143 140 קרַאמ ,ץרַאװש

 335 ,צ ,ץרַאװש

 328 ר'ד ,לּפָאק ,ץרַאװש
 399 117 .ש ,ץרַאװש

 215 החמש ,ץרַאװש
 517 המלש ,ץרַאװש

 314 503 'שזניא .לאומש ,ץרַאװש

43 2 

 207 59 55 םולש ,דרָאּבצרַאװש
38 258 269 295 299 806 300 

81 

 365 .א ,ןַאמצרַאװש

 117 ריאמ ,ןַאמצרַאװש

 351 .ּפ ,ןַאמצרַאװש

 255 יד ,דנַאה עצרַאװש

 166 67 ַא ,רעצרַאװש

 215 ללה ,רעגײװש

 185 סירָאמ ,רעגייװש
 208 166 162 6 קרַאמ ,דיײװש

5 228 351 

 805 119 27 לאומש ,רעמעװש
 178 ץ--ווש

 12 יד ,עמיטש:-םיטחוש

 808 259 257 119 47 םייה ,סױש

1 

 2252 .א ,טעכיױש

 255 .מ .י ,ןָאזטעכױש

 253 ןַאמכוש
 94 57 19 15 6 ךוּב ןוא לוש

5 117 128 123 197 145 207 

398 258 380 331 833 354 339 

86 338 340 342 543 344 549 

1 352 557 355 359 802 308 

4 509 569 373 376 380 358 

 325 םײה ןוא לוש

 16 ןּבעל ןוא לוש

 355 רערעל ןוא לוש

 107 1926 ךַאנַאמלַא-לוש
351 1927 --- 

 125 השמ םױּבלֹוש

 27 עיפלעדַאליפ ...ךוּב-לוש

 117 ַא ,רעוטלוש

 300 ןויצנּב ,ןַאמלוש

 219 ךורּב ,ןַאמלוש
 379 91 355 ,װ ,ןַאמלוש

 854 105 25 .,ן ,ןַאמלוש

 349 גרעּבדלָאג--ןַאמלוש

 270 553 הּכלמ ,תימלוש

 159 יפָארּפ .ה .י ,ץלוש

 850 שטילצד.עצלוש

 251 ַאלצ ,ןַאמוש

 215 רּתסא ,רעשטַאימוש
 174 10 ,יקסמוש

 יקסמוש--ןַאטטַאש



 דט .ל .א ,םייהסוש

 25 .ז .ע ,ןַאמרָעטסוש

 283 204 םהרבא ,רעוש

 4/ השמ ,רעוש

 159 ר"ד ,מ ,ףוש
 לצשנַא ,רָאש עז לעשנַא ,רוש
 195 127 ,ל ,רוש

 151 טרעּבָאר ,ץלָאטש

 215 אּבא ,גרעּבנעצלָאטש

 215 לרעּב ,קָאטש

 117 .א ,קרַאטש
 166 153 השמ ,ןַאמקרַאטש
 203 90 לּביטש

 351 לאימחדי ,ןַאמגיײטש
 306 255 רַצגײטש

 159 14 14 שונײב ,ןַאמײטש

200 

 272 ןייטש

 178 117 44 ןייטש ---

 57 יפָארּפ ,ןייטש
 271 263 ,ז ,ןייטש

 365 ,מ .ל ,ןייטש

 520 . ,מ ,ןייטש

 551 ר'ד .ַאידַאנ ,ןייטש
 268 107 47 ,י ,םיױוּבנײטש

 97 .א ,ֿגרעּבנייטש

 171 -רזעילא ,גרעּבניײטש

 327 .ח ,גרעּבניײטש

 97 59 57 ר"ד .ג .י ,גרעּבניטש
8 287 324 372 381 

 825 204 200 הדוהי ,גרעּבנײטש

 551 279 256 207 הנ ,גרעּבנײטש

 175 172 .ש ,גרעּבנייטש
 204 120 52 .א ,ןַאמנײטש

9 /:2 314 

208 

 125 .ד .א ,ןַאמנייטש

 215 לאימחרי ,ןַאמנײטש

 26 .ל .ש ,ץעמנײטש
 387 279 1 ,ג .ל ,ריפַאסניײטש

 151 125 ר"ד .ּב ,דלעפנייטש

 257 ף"ד .ה ,דלעפנייטש
 255 ,ג ,רעפייטש

 506 258 בשא ,ליטש

 4 לעונַאמ ,ןַאמליטש
 258 ,א ,רעליטש

 ןַאמסַאלש--םייהסוש

 פט ,עמיטש

 258 219 1260 41 40 ,ףיטש

0 314 829 

 341 .ּב ,טפיטש
 2553 818 198 7 .היאמ ,רעקיטש

 14 ,ל .ס ,ןעריטש
 215 208 215 ,1 .א ,לעצנעטש

 529 (סַאי) רעד ,ןרעטש
 94 (וָאקרַאכ) רעד ,ןרעטש
 29 (קסנימ) ןרעטש

 189 ר"ד .א ,ןרעטש

 298 בקעי םהרבא ,ןרעטש

 199 לָאטַאנַא ,ןרעטש
 138 יו ,ןרעטש

 254 לאיחי ,ןרעטש

 819 215 155 לַארשי ,ןרעטש

 255 04 ,ל ,ןרעטש

 254 215 םולש ,ןרעטש

 188 166 165 בקעי ,גרעּבנרעטש
 2דֵפ 2

 320 ר"ד .והילא ,לעהנרעטש

 254 קחצי ,דלעפגרעטש

 40 יפָארּפ .ח ,קרעטש
 26 רעד ,לַארטש

 16 ןלַארטש

 379 רעמָארטש

 151 רַאקסָא ,סיורטש

 139 יפָארּפ .ןַאמרעה ,סוַארטש

 140 ןַאמרַעה ,קורטש

 215 בקעי ,רעכיירטש

 505 ,5 ,רָעכײרטש

 204 215 19 ,ב ,י ,ןַאמיײרטש

 + ןעגנוּבערטש

 351 ר"ד .מ ,יקסווָארדַאשטש
 120 י ,קַאּפושטש

 165 וועלָאגעשטש

 285 יקסנישטצשטש

 2543 ּבײל ,ץַאקעשטש

 351 ,ב ,יקסגיּברעשטש

 254 ּבײל הדוהי ,יקסווָאלדיש

 16 ,ג .מ ,עּבײש
 342 ,ז ,ןייש

 821 דוד ,גרעּבנײש

 219 815 199 30 המלש ,גרעּבנײש

8 344 350 

 יד

47 

' 

 254 ,מ ,דלָאגנײש

 40 רעזייל ,ןַאמנײש
 20 .ה ,סענַײש

 513 רזעילא ,ןַאמקנײש
 189 145 1470 6 בקצי ,רעפייש

 17 *פקייש,

 102 93 ,* .מ ,שטיוועקייש

 171 167 דלעפנזָאר--ץיוװעקייש
 168 184 (טסיטרַא) טױרקדליש

0 112 175 174 176 

 182 121 (רעגעלרַאפ) טיורקדליש

 165 םעס ,גניליש

 364 שטיװָאנַאמיש
 141 סינַאמיש

 845 347 526 192 128 115 ןימיש
 ר'ד ,ילּתפנ בקעי ,שטיװָאכמיש

 301 293 2900 3 .ינוחמש'ל

3 306 

 257 .מ ,שטיוועילעשמיש
 143 ןיס

 831 355 79 ל ,ןיש

 175 לעמיג ןיש

 852 ףזעילא ,רעלדניש
 284 ,ך ,י ,קַאיניש

 125 יפָארּפ .טפַארקרעיש
 466 163 126 ר"ד ,קחצי ,רעּפיש

8 258 290 306 858 

 204 ל ,ףיש

 806 ,פ ,ןַאמפיש

 . 24 יד ,עטרַאקספיש
 209 204 215 השמ ,סירפיש

 179 141 140 139 רוטרַא ,קיש

 356 טנגוי רָאגַאקיש
 218 181 100 2 רענלימ.ַארָאקיש

553 

 95 91 55 ,מ ,דנַאריש

 191 ר"ד .רעױקָאריש
 291 ך"ש

 175 ,לש

 367 שטיװָאמָאלש

 215 ,לא ,שטיװָאמָאלש

 309 .ב ,שטיװעקמַאלש

 200 .א ,יקסנָאלש
 176 47 גרעּבסָאלש

 852 סוקרַאמ ,ןַאמסָאלש



 806 55 שודקה ה"לש

 79 םולש

 ע=םולש

 1פ

 145 142 110 41 40 הכי

3 205 221 228 254 2595 

257 9 260 261 262 

204 6 267. 263 869 

1 972 275 274 276 876 

8 279 833 888 

 250 ךוּב םכילע-םולש
 169 ,ל ,קַאינװילש

 350 היבוט ,טילש

 79 .ב ,רעפיילש

 359 אגרה ןּב המלש

 295 ךלמה המלש

 521 .א ,זעלש

 553 .א ,רעגניזעלש

 869 .ב ,ןיאַאמש

 359 93 ,א ,שױמש

 554 ךלמילא ,שפיװָאלדמש

 377 259 915 המלש ,שטיוװעלומשס

 .ָאכמיש עז ר"ד .נ .י ,ינוחמש

 ר"ד ,ילּתפנ בקעי ,שטיוו

 20? שפנה תחמש

 128 ,י ;פ ,טדימש

 139 3 ,יקסנַאטעימש

 296 יאחוי ןּב ןועמש

 204 203 200 .ד ,ץיבונועמש

 225 ינועמש

 54 .י ,ןַאמצלעמש

 .822 255 ף"משס

 79 ןושמש
 145 .ב ,ן--ש

 198 155 ,נ ,ן--ש

 858 בוד ,רעּפַאנש

 176 רואינש

 314 257 222 915 200 ,ז ,רואינש
 294 291 רעידַאל ןמלז רואינש

 י 335 4

 367 ,מ ,ןָאסרואינש

 135 50 ר"ד .לשיפ ,ןָאסרואינש
853 807 254 8 

 215 ,ז .ש ,ןָאסרואינש

 : 39 רעסעמדיינש

 215 ינצּב ,רעדיײנש

 828 ,ד ,רעדיײנש

 ,ריּפסקעש

 ,ןַאמרעש

 ,ןַאמרעש

 .1 ,ןַאמרעש

 +צ בקצי ,רעדינש

 306 .ב .מ ,רעדיײנש

 254 סאילע ,רעדיײנש

 215 192 ,ש ,רעדײנש
 199 158 145 .ל ,ש ,ןַאמרעדיינש

8 218 514 883 

 279 .ש ,לַאפלינש

 151 150 179 ףוטרַא ,רעלצינש

2 221 : 

 314 ר"ד .י ,רעצינש
 555 הניהּת ס'ש

 15 טַאלּבנעכָאװ רעצצלדעש

 54+ סַארַאט ,ָאקנעשטװעש
 9256 יצש

 279 155 7פ 59 6 ,י ,ןַאמטכעש

 514 ןויצ ןּב ,רעטכעש

 257 ,ש ,רַלטכעש

 855 .א ,ןָאזרעטכעש

 105 ,ל ,רענכעש

 219 טכענ סעדַאזערעכעש

 879 204 188 105 3 ,ןיולעש

 91 .ס ,יללעש

 156 יסרעּפ ,ילעש

 305 ר"ד .ןָאפ ,ךיאנעש

 162 דלָאגנהעש

 52 4 ,מ .י ,ירעדנצש

 828 222 הרש ,רערינעש

 263 225 ץזָאר ,דלצפנהעש

 199 קירנעה ,שטיווצקנצש

 355 .ה ,רעקנעש

 159 ר"ד .ה ,רעקנעש

 479 175 46 .ב ,רענפעש

 24 לארשי ,רעפצש

 192 191 9 םַאיליװ

85 177 158 186 159 

 85+ .ז ,רעש

 159 סמלָאח קָאלרעש

 150 .ד ,ןַאמרעש

 214 67 ,מ ,י

 865 ,ה םיפעי

53 / 

 392 840 ,ןָאז:רעש

 145 ףלָאװ ,ףרעש

 294 צדײז רעלַאּפש
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 555 עדָאטעמ עשידוי-שינַאּפש

 215 םָארװַא ,קַאּפש

 175 ריאמ ,רעּברַאּפש

 327 ,י ,לצגיּפש

 9854 8 היצשי ,לעגיּפש

 10 .ל ,ןַאמלעגיּפש

 355 ןיײטשלעגיּפש

 79 ,ל ,זיּפש

 265 ,ל ,ןַאמזיּפש

 189 ןרענָאיּפ עגנוי ןופ ןליּפש

 195 רעײמ עשטיא ,ןַײרליּפש

 858 851 50 85 ךורּב ,ַאזָאניּפש

 ,ָאריּפש

 ,ָאריּפש

 .ז ,ָאריּפַאש עז .ז
 ,ָאריּפַאש עז ר'ד ,הוח

 ר"ד .הווח

 ? 190 191 288 258 340 ,ָאריּפש

571 808 7 

 ,ָאריּפש

 ,ָאריּפש
 ,ָאריּפש

 ,ָאריּפש
 ,ָאריּפש
 ָאריּפש
 ,ָאריּפש
 ,ןריּפש

 271 2808 259 7 ףסוי

 57 ב"ד .קחצי
 129 ל

 76 ברה .ריאמ
 325 יבצ

 201 אּבא ןיטנַאטסנָאק
 254 59 .ש

 41 יבצ

 379 199 הנול ,רעּפש

 80 6 .פ ,ךַארּפש

 16 ןעגנוצָארּפש

 .יילוש ץרּפ .ל .י ...ןעגנוצָארּפש

 557 געּפיניװ

 106 ץ--ש

 175 ה ,ץ"ש

 76 .ב ,קַאּפוצש

 215 209 47 .ש .א ,וָאקינלָאקש

 99 59 ,י ,יקסװָאלקש

 36 לאומש השמ ,יקסרַאלקש

 343 רש

 351 סַאמָאט ,קעמַארש

 17 יוז ןוא ןָאזהרש

 9 .נ ,סםיוּבײרש

 520 .ב ,רעּבַײרש

 145 .מ ,רעּביירש

 5 ר"ד ,צ ,רעּבײרש
 292 ,כ ,רעיײרש

 רעיירש--ה"לש |



 354 259 204 103 190 קרעּבערש ךוּב:ױדנַאל :ןא'װ" ןופ ןטפירש 176 ,ל ,רעצעזטּכירש
 372 7 40 45 ןטפירש

 294 ,3 ,חוּפּת 387 ַא ...י"א ןיא 296 -תודלות ,
 ףסוי לארשי ,ןיװעז עז ק"רשּת 95 ביבא לּת ,ּבורגנעּבײל ןיא לאינד ןופ הרוּת

 279 175 145 + 855 יח=לּת 225 יד

 859 251 354 שולּת 94 ןושל הנעמ תונחּת

 386 .ש ,תויּפלּת רעטעּברַא ןעשידיא ן'רַאפ תילכּת

 4 6 7 ק"רשּת--רעצעזטפירש

 א הָׁש



 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ ןטפירש
 4 דנַאּב

 ,ךוּבױדנַאל :1 ,ןטפירש עשיגָאלָאליפ

 :קיטרַא 41 ,1026 ענליװ .טרַאװק-סױרג ןטלַאּפש 2601111-423- אשַו

 .סױא ןיא ,ןדליג 14 זײרּכ ,שילגנע ןיא רוציק ןכעלריפסױא ןַא טימ ,ןעל

 .רַאלָאד 9 דנַאל

 :טלַאהניא

 =ָאיב :יודנַאל דצרפלא ר"ד ןגעוו סכעלנעורעפ 1
 -ענללעק .ל רָאסעּפָארּפ ,עיפַארגָאילּביּב ,עציקס עשיגָאלַאענעג ,עיפַארג

 .ױדנַאל .ַא ר"ד וצ ווירּב רענעפָא :(ןיוו)

 =ָארָאב .ּב :(קרָאיײינ) רעגינ .ש :שידיי ןופ עטכישעג .}
 ןעד -- ןעװ :(ןילרעּב) ףיטש ,נ .שידיי ןופ עטכישעג ַא רַאפ ןַאלּפ סװָאכ
 (ה"י עט16 ,עט15 סָאד ךַארּפש רעשידי רעד ןיא רעטרעוװדניּב)

 םוצ :(קסטוקריא) ןילייּב .ש :גיילסיוא ןוא קיטענָאפ .זז
 ַא :(שזעיל) ןַאמטוג ,ט ,שידי ןיא רעטרעװ עשיערּבעה ןופ גיילסיוא
 ,טידיי רעשזדָאל ןופ קיטענָאפ ַא ןופ ווּורְּפ

 :ַאיד :(גרוּבמַאה) םיוּבנריּב ,ש ר"ד :עיגָאלָאטקעלַאיד .{ע
 :ַאיד רעשידיײי רעד :(עגיר) שטיװָאנמלק .ז ,ןושל-רוטַארעטיל ןוא טקעל
 ווא ןיא ךַארּפש עשידי יד :(ץעלעימ) ןריּפש .צ ,דנַאלרוק ןיא טקעל

 הא

 =םַעל) רעליװ .* ר"ד :סיסקַאטניס ןוא עיגָאלָאפרָאמ ע :
 לַאג:הרומ ןיא רעטרעװ-טּפױה יד ןופ ןימ רעשיטַאמַארג רעד :(גרעּב
 ךיא םמצע:םש יד ןופ עיצַאנלקעד יד :(ענליו) ןעזיר .ז .שידי ןשיצ
 ניס ןשידיי ןופ עיכיטס.דנורג יד :(דַארגנינעל) וָארַאגַאק .י יפָארּפ .שידיי
 .סיסקַאט



 .טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעּבַאגסיױא

 לסיּב ַא :(ביבאפלּת) לּבײל .ד .סורגײהרוש רעד :(דַארגנינעל)  ַאקסדָארָאג

 - :ּפַאטשװ סכיײרנײוװ ,מ וצ םיאולימ ,ךוּברעטרעװ שידיי ַא וצ לַאירעטַאמ

 .ןָאקיטָאידיא רעמעלעכ ַא רַאפ לַאירעטַאמ :(םעלעכ) רערעל .מ ."ןעל
 ץּכ .י ?ַָאטעג טרָאװ סָאד טמַאטש ןענַאװ ןופ :(קרָאיײינ) עפַאי ַאדוי

 ײּב שידי :(ענליװ) יקסנול .ה ,ײרעלָאטס ןופ עיגָאלָאנימרעט ;(ענליוו)
 רעגליו ןופ ןעגנולמַאז עשיגָאלָאקיסקעל יד ןופ ,װ .מ ,ןלייו בקעי יר
 =ניװ .ש .ןגָאלש ףיוא רעטרעוו :(ענליװ) םיוּבנירג .ה ,רַאנימעסרערעל
 =ַארגָאעג יד :(ןיוו) טכילגַאט ? ר"ד .ךַארּפשנטרָאק :(קעװַאלצַאלוװ) רעט

 .ב .דנַאלפןגרוּב ןקידתונכש ןופ ןוא ײקַאװָאלסָאכעשט ןופ ןעמענ עשיפ
 =דנַאטשמואטײצ עשידיי החּפשמ ַא ןופ ווירב:סוחי :(עשרַאװ) יקצולירּפ
 יַאטָאנדַא :(עשרַאװ) םולּבלעגניר .ע ."טציאק שטײט רעד טימ רעטרעװ

 .הֹ"י 15 ןופ שידיײ:טלַא ןוא שדוק=ןושל ןיא ןעגנוקרעמַאּב ןוא סעיצ

 רעד :(קרָאײװנ) דניקביר . :עטכיש עגרוטַארעטיל 1

 סױא :(ַאנעי ץ?רעטש .װ יּפָארּפ ,דיל שידיײטלַא ןַא ןיא הכאלמ?לעּב

 ר"ד .קעטָאילּביּב רעשיכֹולמ רענעכנימ רעד ןופ תורצוא עשידיי-טלַא יד

 רעד ןופ החסונ רעשטייד:שידיײ רעטנַאקַאּבײטשינ ַא :(ןיו) ױדנַאל .ל
 !"הרמוו העירב השעמז ןגעװ :(ַאוילָא:קיצנַאד) קירע ,מ .עדנעגעל=סוטרַא
 סָאד :(ענליװ) ןָאק .ּפ "ענעיװ ןוא ןירַאּפז :(קרָאיײינ) יקצַאש ,י ר"ד

 ,ב ,רָא'דנַאיל ןיװעל רֿבחמ ןייז ןוא ךוּברעטרעװ עשידיי:שילױּפ עטשרע
 =ַאּב עכעלנעורעּפ ערעײז ןיא םכילע:םולש ןוא ץרּפ :(עשרַאװ) ליזיײמ
 רעשירַארעטיל סכײרנערהע ,ל .ָב ןופ :(ןיו) דלַאװנורג ,מ רײד .ןעגנולצ

 : .השורי

 םוצ ןעגנוקרעמַאּב ;(ןיו) ױדנַאל .ַא ר"ד .רָאלקלָאפ .טזזז
 ןופ גנורעטיירּבסיוא יד ;(ןיװ) ןײטשכַאװ .ּב ר"ד ,רָאלקלָאפ ןשידיי
 ונוּבר םעד :(ײרָאימ) קיװָא:סָאס .א .קרעװ-סנּבעל סנייטשנרעּב ץַאנגיא
 ןשינעמענוצ יד :(קסװעיװָאניז) גרעּבנעסיײו .ש ר"ד .םיִאנּת סמלוע לש
 יד :(ןיו) ןַאמדלָאג .ַא ר"ד .וירק רעדַארגטעװַאסילעי ןיא ןדיי ןופ
 :(קרָאיײװינ) ןהֹּכ ,ל .י ,ה"י 19 ּבײהנָא םוצ ןדַײ רעניװ ייּב טכַאנכַאװ

 יד ,ךוטנַאל :(ענליװ) ךיירנײװ .מ ר"ד .דילפקלָאפ ןוא גנַאזעגסקלָאפ

 ןוּפ רעדילעּביל :(עשרַאװ) ןַאמתעל .ש .ןטוגטינ ןשימייה ַא ןופ עטכישעג
 ,ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכירּפש :(קגָאװטָא) ןייטשניּבור ,ש ,םיבנג

 יא

 =רַאש .9פ ר"ד :עיגַאלַאמיטע ןוא עיגַאלָאקיסקעל .ו1

 5 2:545:15505555::12554:5:5י 1444 יי

0 



 טוטיטסניא וטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידִיי ןופ סעּבַאגסיו א ןופ סעּבַאגסיוא

 41 דנַאּב

 , ,וטפירש עשיגָאלָאליּפ =

 ןעלקיטרַא 39 .1923 צנליװ .טרַאװק.סױרג ןטלַאּפש ;א01+516--אש
 ,ןדליג 20 זײרּפ .שילגנע ןיא רוציק ןכעלריפסוא ןַא טימ ,ןציטָאנ ןוא |

 :טלַאהניא
 :(ןיו) ןײטשכַאװ דרַאהנרעּב ר"ד :עטכישעגרוטַארעטיל {

 לארשי ןגעװ סיינ :(דַארגנינעל) גרוּבזניג .ש -- .ווירּב סרעשזערַאּבז לוולעוו !
 שידיי רַאפ ףמַאק רעד דַארגנינעל) גרעּבניצ לארשי ר"ד -- .דלעפנעסקַא

 סמַאדַא לעַאכימ :(וועיק) ףיטש .ג -- ,רוטַארעטיל רעשידיײ.טלַא רעד ןיא
 ײנ ַא :(ןיַאמטרופקנַארפ) ןַאמיירפ .ַא ר"ד יפָארּפ -- .רעכיּב עשידיי יירד
 2 זיא ןעוו :(ענליוו) ןָאק .ּפ -- .טרופקנַארפ ןופ תרשמ ַא ףיֹוא דילגָאלק
 :םַאדרעטסמַא) םוסעלליה ,מ .י -- .ןקיד ריאמ=קיזיא ןרָאװעג ןריוּב
 יט קַאּבָאר .א .א ר"ד -- .ה"י ןט18 ףוס ןופ דיל:הלּכ שידיײ:שידנעלַאה
 פָאילּביּב רעדרַאװרַאה רעד ןיא רעכיּב עשידי ענעטלעז :(סַאמ ,שזדירּב
 עכעלנעזר ועּפ ערעײז ןיא ןַאמשירפ ןוא ץרּפ :(עשרַאװ) ליזיימ .נ -- יקעט
 עטשרע סָאד ,ןָאק .ּפ וצ :.וו .מ ןוא רעגנוא השנמ ,ןָאק .ּפ -- ,ןעגנוַיצַאּב
 יו ,מ -- .רָא'דנָאיל ןיװעל רּבחמ ןייז ןוא ךוּברעטרעװ עשידיי:שיליוּפ
 ,רעכיּב עשידי יירד סמַאדַא לעַאכימ ,ףיטש .נ וצ -- ךייר

 יד :(קרַאײװינ) יקצַאש בקעי ר"ד :עטכישעגרעטַאעט .ץ
 וצ :(ענליװ) ךיירנײװ .מ ר"ד -- .רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג עטשרע
 ,ליּפש-שורושחא רערעטלע רעד ןופ עטכישעג רעד

 ןעמענ ןופ עלָאר יד :(ץעלעימ) ןריּפש יבצ :רָאלקלָאפ .ח

 םיגהנמ ןוא ןעגנוּבײלג :(ענליװ) תויח .ח -- ,ןושל:עמַאמ רעזדנוא ןיא
 ירעד) ןָאסרעדנַא רעטלַאװ ר"ד יּפָארּפ -- .טױט ןטימ גנודניּברַאפ ןיא
 =נַאל :ןצ ;ךיירנייו .8 ר"ד -- ,עיצַאזיליּבָאמ רעד ןופ דיל סָאד (טעּפ
 ףצ :ןײטשכַאװ .ּב ר"ד -- .ןטוגטינ ןשימייה ַא ןופ עטכישעג יד ,ךוט
 .קרעווסנּבעל סנייטשנרעּב ץַאנגיא ןופ גנורעטיירּבסיוא יד

 ּפס םייח ר"ד :עיגָאלָאמיטע ןוא עיגָאלָאקיסקעל א

 ןשידי סעשָאוהי ןיא רעטרעװ עײנ ןוא עטלַא :(לָאק ,רעװנעד) קֵאװ
 דערפלַא ר"ד -- .סירג:הרוש רעד :(גרעּבמעל) רעליװ ;י ר"ד -- .שמוח

 -- .שידיי ןיא תועּפשה ןוא ןטנעמעלע עשיװַאלס יד :(ןיװ) ױדנַאל
 == .רצוא.רעטרעװ ןשידיײ:שילױּפ ןֹופ :(עשרַאװ:םעלעכ) רערעל השמ |



 ו .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעּבַאגסיוא

 --.תוכָאלֿמ ןופ עיגָאלָאנמרעט רעד וצ :(קעװַאלצָאלװ) רעטניװ לאומש
 לַאירעטַאמ לסיּב ַא ,לּבײל לאינד :וצ :(עלסערּב-רימדול) ּבירנייװ .3ב

 :על השמ :וצ :ּבירנייו .ּב ןוא רערעל השמ -- ,ךוּברעטרעװ שידיי ַא וצ
 ?מעל) רעליװ .י ר"ד -- .ןָאקיטָאיריא רעמעלעכ ַא רַאפ לַאירעטַאמ ,רער
 .ּב -- .יָאטעגװ טרָאװ סָאד טמַאטש ןענַאװ ןופ ,עּפָאי ַאדוי :וצ :(גרעּב
 :ימעסרערעל רענליוו ןופ ןעגנולמַאז עשיגָאלָאקיסקעל יד ןופ :וצ :ּבירגייוו

 ר"ד -- .ךַארּפש.ןטרָאק :ֹוצ :רעטניוו .ש -- .ןגָאלש ףיוא רעטרעװ ;רַאנ
 / ,שידיי סנילרעסיא :וצ :ױדנַאל .ַא

 םוצ ןלַאירעטַאמ :(ןיו) קעלַאטס .ר :עיגָאלָאטקעלַאיד צ
 רעד ,שטיװָאנמלק .ז :וצ :(ביבָא-לּת) לּביל לאינד -- .שידײ רעדנעלנגרוּב

 .דנַאלרוק ןיא טקעלַאיד רעשידיי
 יַאק ינעגװעי יפָארּפ :סיסקַאטניס ןוא גנודליּבטרָאוו .ז

 -- ,סידיי ןיא ןלַאפגײּב יד ןופ ךיורּבעג םעד וצ :(דַארגנינעל) ֹווָארַאג
 ,שידיי ןיא גנודליּבטרָאװ רעד וצ לַאירעטַאמ לסיּב ַא :(ענליוו) ןעזייר .ז

 .ָאסנָאק יד :(שזעילישזדָאל) ןַאמטוג רָאדָאעט :קיטענָאפ אז
 יָאפ ַא ןופ וּורּפ ַא :וצ :ןַאמטוג רָאדָאעט -- .ץַאז ןיא עיצַאלימיסַא:ןטנַאנ
 :הרזמ ןופ ץיטענָאפ :וצ :רעליװ ,י ר"ד -- ,שידי רעשזדַאל ןופ קיטענ

 + .שידיי ןשיצילַאג

 יד +(ןיװ) ץנַאלג ףלָאדור ר"ד :שידיי ןופ עטכישעג .צזז
 -שטגעה ןשטײד ןרעטלע םעד ןיא סנגײא ןשידיײ םעד ןופ גנושרָאפסױא
 : ,ןושל.עק

 .נַאל דערפלַא ר"ד ןופ עיפַארגָאילּביּב ױצ :עיפַארגָאילּביּב .ז8
 .ןטפירש סיוד

 ,םינוקית ןוא תופסוה

 :סױרַא טייג 3 טסברַאה ןיא

 411 דנַאּב

 :1 דנַאּב ,ןטכירש עשיטסיטַאטס:שימָאנָאקע
 :טלַאהניא

 ןשידיי ןּופ גנולקיװטנַא יד--יקסניצשעל בקעי .2 ;טרָאװריפנײרַא 1
 טלעפ סָאװ -- וָאנּבוד .ש יפָארּפ .3 ;רָאי טרעדנוה עטצעל יד רַאפ קלָאפ
 | ןיא ןדי ײּב הכָאלמ -- סענעמ .א 4 ;עטכישעג רעשימָאנָאקע רעזדנוא ןַיא

 / זע צ



 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעּבַאגסיױא
 ,תירי

 טשיינע; ,טער :ועח 50 דעקט רייזל רזי. זר רעיא יי הר ירא יריד שר

 =סלדנַאה יד -- סוקצורּב .י ר"ד .5 ;טיײצ רעשידומלּת ןוא רעשילּביּב רעד
 --םולּבלעגניר .ע ר"ד .6 ;וװעיק ןטלַא ןטימ ןדיי:ברעמ יד ןופ ןעגנּויצַאּב
 י ר"ד ,/ ;רעטלַאלטימ ןיא ןדיי רעװעשרַאװ ןופ סעיצַארעּפָא-טידערק

 ר"ד .8 ;ה"י ןטאצ11 ןיא ןדיי רעװָאלָאקַאס יד רַאפ תֹונקּת יד -- יקצַאש

 סחנּפ ,9 ;1811 רָאי ןיא עגיר ןיא גנורעקלעפַאּב עשידײ יד -- עפָאי .מ
 -- װָאנּבוד ףלָאװ ,10 ;ה"י ןט414 ּבײהנָא ענליוו ןיא ןכעצ עשידיי---ןָאק
 ה ר"ד .11 ;דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעשימָאנָאקע רעד וצ

 ?רעקוצ רעשיניַארקוא-שיסור רעד ןיא ןדיי יד ןופ לײטנָא רעד -- ױדנַאל
 ןרָאי יד ןיא הלהק עשידיײ רעװעיק יד -- שטיווערוג .ג .12 ;עירטסודניא
 רעשידײ רעד ןופ עטכישעג רעד וצ -- רעּבלעג .נ ר"ד .15 ;1916--1906

 . ןיא ןלוש עשידיי יד -- ָאגנערּב .ּב יּפָארּפ .14 ;עיצילַאג ןיא עיצַאזינָאלָאק
 ;ה"י ןטצזא ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא עינרעּבוג רעקסּבעטיװ רעד
 ;1921--1018 ןרָאי יד ןיא עניַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ יד -- לעגרעג .נ 85
 ר"ד .17 ;ןמיס:עסַאר ַא םרָאפ:לדײש יד זיא -- רעקעּב .ה 'דעמ ריד 6
 :ור ר"ד .18 ;תֹוּביס ענייז ןוא ןדיי ייּב דרַאמטסּבלעז רעד -- ןַאמטוג .י .מ
 ;ןדיי ייּב טעטילַאנימירק רעד ןופ ןטײקרעדנוזַאּב יד -- ןַאמרעסַאװ ףלַאד
 :דנַאטש ןשינעגיא ןופ גנורעדנַאװניײא עשידיי יד--ןַאמטוג ,י ,מ ר"ד .9
 .ןדיי ייּב תוּביס:טױט יד ןגעװ עגַארפ רעד וצ -- קינלַארָאק .י .20 ;טקנוּפ

 ַא ןטפירש דנַאּב רעטז רעד טגנערּב ןטעּברַא עטנכערעגסיוא יד ץוח = |
 רעדנעל ענעדיישרַאפ ןגעוו ןטכיזרעּביא ןוא קינָארכ עשיטסיטַאטס עכייר
 םוצ .עיּפַארגָאילּביּב עכייר ַא ךיוא יװ ,סעמעט עלעוטקַא עטסנדיײשרַאפ ןוא
 ףױא טעּברַא רעדעי ןופ רוציק רעכעלריפסױא ןַא ןּבעגעגוצ זיא דנַאּב
 ןשטיײד ַא טימ ךיוא טקורדעג ןענייז סעמַארגַאיד ןוא ןלעּבַאט עלַא ;שטייד
 ,ןדיי:טינ רַאפ ךיוא טלַאהניא םעד ןכַאמ וצ ךעלטירטוצ ידּכ ,טסקעט

 סױרַא טַײג 1928 טסּברַאח ןיא

 4197 דנַאּב

 ,3 דנַאּב ,ןטפירש עשיגָאלָאליפ
 :טלַאהניא

 ריאמ 'ר ןופ עירָאגעלַא עשירָאטסיה יד -- (קרָאי:וינ) דניקביר .י 1
 ;סמרָאװ ןופ ןּברוח םעד ףיוא דילגָאלק סָאד --(קרָאי:וינ) יקצַאש .י ר"ד ,2 ;ץ"ש

 .מ ,4 ;ןשינעגעגַאּב עשירַארעטיל סצנַארק פיליפ -- (קרָאי:וינ) ןַאמקרַאטש .מ

 | טוט רעד--יקסנַא ,ש .5 ;ווירּבסוחי סעציוורוה לקייח --(םילשורי) רעגנוא

 == עי יקיב
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 ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעּבַאגסיוא

 :בעה עטשרע סָאד -- (ענליוװ) ןָאק .ּפ .6 ;ןּבױלג:סקלָאפ ןשידיי םעד ןיא

 ? ר"ד .7 ;ָאליטניג .י ּפוקסיּב רעד ,רּבחמ ןייז ןוא ךוּבנעײל עשידיי.שִיער

 רעד סיוא -- (דַארגנינעל) גרעּבניצ .י ר"ד ,8 ;תיליל --(טסעירט) רעללָאצ
 -יא ַא וצ ןלַאירעטַאמ--(שטיוויול) ּבױט ,י ,9 ;רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא

 ;ןעמכילעפםולש ןופ ווירּב עטריקילּבוּפ:טינ 30 .10 ;שטיװיול ןופ ןָאקיטָאיד

 ױדנַאל .ל ר"ד .ן2 ;ןציטָאנ עשיגָאלָאמיטע -- (ביבַא:לּת) לּבייל ,ד 1
 --(טשערַאקוּב) יולה .א .מ ר"ד .13 ;"עשֹויְו שרדמח רעשידיי רעד --- (ןָאדנָאל)
 ,מ ,14 ;1669 ןופ םד.תלילע רעצעמ םעד ןגעװ די:בתּכ רעטקעדטנַאײנ ַא

 --(ןיװ) טכילגַאט .י ר"ד .15 ;עמַאלקערףיוה ןוא:ןסַאג--(עשרַאװ) ּבמָארג
 =װָאניז) גרעּבנעסײװ .ש ר"ד ,16 ;ײקַאװָאלס רעד ןוא ןרַאגנוא ןופ רעדיל

 :כַאװ .ּב ר"ד .17 ;עניַארקֹוא ןיא ןעמענעילימַאפ .עשידי יד -- (קסוועי
 ;גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא םינקז רדה סיסָאר עד הירזע 'ר---(ןיוו) ןייטש

 .נ 10 ;ןעמכילע?םולש ֹוצ ץרּפ .ל .י ןופ ווירּב -- (עשרַאװ) ליזיימ ..ג 8
 עשידײ יד) 0ס}מג 2960:518 דילסקלָאפ עשילױּפ סָאד -- (ענליוו) גיגייוו

 ןעגנוּבעגטכַא עקינײא -- (דַארגנינעל) װָארַאגַאק .י יּפָארּפ ,20 ;(המחלמ

 :ַארג -- (עװקסַאמ) יקצערַאז .א .21 ;סיסקַאטניס ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא
 =יהינ רענעסעגרַאפ ַא -- (סעדָא) יָאװַארָאּב .ש .22 ;ןעגנוטפעהַאּב עשיטַאמ

 סעיצּפירקסנַארט -- (גרוּבמַאה) םיוּבנריּב .ש ר"ד ,23 ;רענרעל ,י ,י- ,טסיל

 ;ךעלטרעװכיילג ןוא ןציו עשידמול -- (עװקסָאמ) ןילייּב .ש .24 ;שידיי ןיא

 ףדיי ףיוא רעדילטָאּפש עשסידיי ייווצ- .(ענליוו) ךיירגייוו .מ 8

 השמ ,תֹויח .ח ,רעטניװ .ש ,שטיּבַאּב .מ ןֹופ ןעלקיטרַא םעד ץֹוח
 ,ןַאמָאר-סײש ןוא ןעזייר ןמלז ,ןייטשניּבור .ש ,קַאּבָאר .א .א 'ּפָארּפ ,רערעל
 / אפ יד ןיא ןטעּברַא יד וצ םינוקיּת ןוא םיאולימ ייר ַא ךיוא יו

 ,ןטפירש דנעּב

 ,ןגיוּב 40 ןטלַאה טעװ דנַאּב רעד

 :ךד טניכעג ץורד ןיא

 :1 דנַאּב ,ןטפירש עשירָאטסיה
 :טלַאהניא רעקידכרעּב

 רעד) רעװָאנַאה עטנ-ןתנ ןעװעג זיא רעװ -- ןָאסלעַארזיא .י ר"ד 1
 יפָארּפ .2 !(ס"ת ןוא ח"ּת תרױג ןגעװ קינַארכ רעשיסַאלק רעד ןופ רּבחמ

 א ײװצ יד) 1768 ןיא עניַארקוא ןופ ןּברוח רעטײװצ רעד -- ווָאנּבוד .ש

 יערן, יי: ידי זיי: יידל יי יי רק יע יי יז זייל יט זה היזק :7::2:55:::::: :

 :צֹורַּב .י ר"ד ,3 ;(?הניַארקיאו ןַאמוא תריזג ןמ הלודג השעמח ןופ תואחסונ

 (צןל



 ו

 | ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעּבַאגסיוא
 /-=.6 פרווו

 | -- םולּבלעגניר .ע ר"ד .4 ;ןלױּפ ןיא ןדיי ןגעװ תועידי עטשרע יד-- --סוק

 י ר"ד .5 ;רעטלַאלטימ ןופ ףוס םוצ עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג יד
 ןשידיי ןגעו .ש .י .6 ;1863 ןופ דנַאטשפיױא ןשילױּפ ןיא ןדיי -- יקצַאש

 :ףישמ סיקסנַאיװָאט--ילּכשא -7 1831 ןופ דנַאטשּפיוא ןשילוּפ ןיא לַײטנָא

 -- רעּבלעג .נ ר"ד .8 ;(םַאר ןושרג ְןיא יקסנַאיװָאט) ןדיי ןוא גנוגעוװַאּב
 =רַא רעניװ יד טױל) ןירדהנס סנָאעלַאּפַאנ ןוא ײצילַאּפ עשיכיירטסע יד

 ןוא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא לַאגוטרָאּפ ןיא ןדיי יד -- ןיּבכַאנ .י ,9 ;(ןוויכ

 --יָאװָארָאּב .ש .10 ;רעדנעל עיינ ןופ ןעגנוקעדטנַא יד ןיא לַײטנָא רעייז
 עכָאּפע יד) דנַאלסור ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיי בעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 רעד -- רעװַאקירעשט .א 11 ;(ןלַאירעטַאמ:װיכרַא טול ,? יַאלָאקינ ןופ

 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא דנַאלסור ןיא רעטנעצ רעשינלדּתש רעשידיי
 יםידיסח ןופ רעטַאעטפ .12 ;( ןלַאירעטַאמוװיכרַא טיול) טרעדנוהרָאי גט
 יד ןשיװצ עכַאּפע:ףמַאק רעד ןופ די.בתּכ רעטכעלטנפערַאפ-טינ ַא
 ןט19 ןופ ןרָאי רע40-רע30 יד ןיא עיצילַאג ןיא םידיסח ןוא םיליּכשמ

 14 ;תונורכז ענייז ןוא רעװָאכעלָאּב רעּב--ץישפיל .י .13 ;(טרעדנוהרָאי
 =טנפערַאפ לָאמ ןטסרע םוצ ַא) "װעיק ןיא די רעדח---רעּבָאלטָאג .ּב .א
 =קַאפ טימ ,רוזנעצ רעשיסור רעד ןופ ןטָאּברַאּפ ןעוװעג זיא סָאװ ,ךיל טכעל

 ןופ טײצ רעד ןיא טנעמיגער ןשידיי ַא ןגעװ -- ֹוָאנילק י .15 ;(עלימיס
 -- "דנוּבח ןופ ויכרַא ןופ .16 ;(תונורכז סניליןָאפ טיול) ןַז ענירעטַאקעי

 ?פערַאפ) 1876 רָאי ןופ "ןודנולּב םיטסילַאיצוסה תדוגא סקנּפח סנַאמרעּביל
 ?װיכרַא ןוא ןטנעמוקַאד ,17 ;(עלימיסקַאפ ַא טימ ,לָאמ ןטסרע םוצ טכעלט
 ףוס ענליו ןיא תקולחמ.םינּבר רעד ןופ עטכישעג רעד וצ (א טי
 :טָאר רעניװ יד ןופ תולדּתשה יד (3 ;(יקצַאש .י ר"ד) טרעדנוהרָאי ןט68
 =ייהעג יד ןֹופ (ג ;(רעּבלעג .נ ר"ד) 1545 ןיא ןדיי עשיסור יד רַאפ סדליש

 טסיײה סָאװ ,רפס ןעמייהעג ַא טכוז { יַאלָאקינ :ןװיכרַא:ײצילַאּפ עשיסור עמ
 עיק יד ,ןעײרעקורד עשידיי יד ףיוא תופידר יד ,טולּב ךעלטסירק ןצונַאּב
 "װַאלקשל תרגאח ;(רעװָאקירעשט ,א) אזא .םכילע:םולש ןוא יײצילַאּפ רעװ
 =עלָאּב רעּב וצ ווירב עטכעלטנפערַאפ טינ ,(עלימיסקַאפ) ןיּבר ןטלַא ןופ

 ןופ ווירּב עטכעלטנפערַאפ טינ ;(רעװָאקירעשט .א --- עדייּב} ןרעװַאכ
 ףױא םיבנג עשידיי יירד ןופ גנוּפעק יד ;(זעלנייוו .י) רעװָאנַאטַאס לדנעמ

 י ר"ד) עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד תעּב ןלעק ןיא עניטָאיליג רעד

 =יטנַא רעד לאנּברּבא ןוא רוזנעצ עשיסור יד ;(סעיצַארטסוליא טימ ,רעּפיש

 ןוא || ענירעטַאקעי ןגעוו ןטנעמוקַאד עכעלטע ;(רעטניוו .ש) טסיכרַאנָאמ

 (עולצ
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 ןוא (סעיפַארגָאטָאפ טימ .ןָאק .ּפ) ןדיי ןוא יקסווָאטַאינָאּפ ףַארג ןגעוו ,ןדיי
 ןכעלטּפַאש נסיוו ןשידיי ןופ וויכרַא ןופ ,13 .ערעדנַא ליפ
 הלהק רעשידיי רעניװ רעד ןופ לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעד :טוטיטסניא
 =טסעימַאנ ןשילױּפ ןופ שידיי ןיא ףורפיוא רעד ,(תויח .ש) 1784 רָאי ןיא
 ,(עיפַארגָאטַאפ ַא טימ) 1827 ןיא ענישטורקער ןגעװ ןיטנַאטסנָאק קינ
 טלעטשעגוצ) עניַארקוא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןלעװק ,19 ;דנַא"א
 ןָאסלפַארזיא י ר"ד ןופ עימעדַאקַא רעכעלטּפַאשנסיװ רעשיניַארקוא רעד
 =ַאירָאטסיה רעשידיי רעד וצ ןלַאירעטַאמ .20 .(1019 ןיא גרוּכַאניד .ּב ןוא
 ןופ ןטעּברַא םעדרעסיוא ,.עיפַארגָאילּביּב .21 .ןרָאי עטצעל יד רַאפ עיּפַארג
 י ר"ד ,ןעוײר .ז ,יקצולירּפ .ג ,סענעמ ,א ,ךירנייו .8 ,יקסנַאידָארָאּב
 ןגױּבײקורד 40 ייּב ןטלַאה טעװ ןטפירש דנַאּב רעשירָאטסיה רעד .רעּפיש
 ,רוציק ןשילגנע ןַא טימ ןגױּב עכעלטע ןרעװ ןּבעגעגוצ ךָאנ ןלעװ סע

 :קורד םוצ טײרגעג טרעװ סע

 ןופ תורצוא יד סיוא :דנַאּב-רָאלקלָאּפ ,ןטפירש עשיגָאלָאליפ
 יא וויי םעד ןופ עיסימָאק רעשיפַארגָאנטע רעד

 סקנּפ רעד
 =כַארּפש ,עטּכישעגרוטַארעטיל רעשידיי רַאפ לַאנרושז רעקירָאילטױעּפ ַא

 .עיפַארגָאילּביּב ןוא רָאלקלָאפ ,גנושרָאפ
 ?טפַאשבסיװ ןשידיי ןופ עיצקעס רענַאקירעמַא רעד ןופ ןּבעגעגסיױרַא

 ,טוטיטסניא ןכעל

 ,1927 רעּבמעצעד -- ילוי ,2--1 טפעה ,1 דנַאּב
 ןרָאי ַא רַאלָאד 9 טנעמענָאּבַא .1927 קרָאיייג ,װַאטקָא-סױרג ןטײז 6

 ,ירפ עיצקעס רענַאקירעמַא רעד ןופ רעדללגטימ רטפ

 :טלַאהניא

 ;ןעמכילע:םולש רַאפ רָאמוה.םכילעםולש ןופ ןטנעמעלע -- רעגינ .ש

 ןופ טפלעה ןטשרע ןופ םד:תלילע ןגעק לכיּב שידיי ַא -- יקצַאש .י רײד
 .גנע ,שזדירּבמיעק ןיא ןתואיצמה:רקי עשידיי--ךיירנייו ,מ ר"ד ;ה"י ןט8

 ;(1643) ח"ּת רָאי ןויּב ןקורד עשִיערּבעה יד ןיא שידיײ--דניקביר ,י ;דנַאל
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 ;ּבײהנָא סדלעפנעזָאר סירָאמ -- ןַאמקרַאטש ,מ ;ןעײליּבוי ייווצ -- רמרמ .ק
 ןוא רוגיפ=ןמה -- גיגייוו .נ ;רוטַארעטיל:סעידָארַאּפ -- ןָאזדיװַאד .י יּפָארּכ
 ַאדוי ;(ןעגנולמַאז עיינ) רעדילסקלַאפ עשידיי -- ןהֹּכ ,ל ,י ;שטנעמ:עטַאמש

 שאוהי קַאװיּפס .ח ר"ד ;78:18 (2 ?תובתּכ יצ סעװָאטַאק (1 -- עּפָאי .א
 השמ :ןציטָאנ .יקצעניל לאוי קחצי---יקסווָאנַארג .ר ;ןַאמסטּפַאשנסיװ רעד
 ןושלח ןופ טכער סָאד -- .(ךָאלּב י ר"ד) ווירּב רעשידיי ַא סנָאסלעדנעמ
 ;שיריי ןוא ןואג רענליװ רעד .א--.(דניקביר קחצי) סהרוּת:ןיד ייּב ײזנּכשא

 ר"מש ןוא ןדַאפדלָאג-- ,(.ר .י) ןטפירשפיוא-םירפס .ג ;שידײ רעשידמול .ּב

 יא י) "שפנה תהמשח ןופ עיפַארנָאילּביּב רעד וצ -- ,(ןַאמקרַאטש השמ)

 = ר"ד) עכַאּפע ןייז ןוא רעּבָאלטָאג רעּביםהרבא :סעיזנעצער .(עּפָאי
 =רַא עיינ-- ,(ץישפיל .י) ךוּברעטרעװ עשידיי:שילױּפ עטשרע סָאד -- .(יקצַאש

 י ר"ד) עטכישעגרוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טיּבעג םעד ףױא ןטעּב
 .(יקצַאש

 :קורד ןופ סױרַא זיא 1025 רעמוז ףוס

 ,3 טפעה ,1 דֹנַאּב

 :ךי טניפעג קורד ןיא

 ,4 טפעה ,1 דנַאּב

 "עיגָאלָאליפ עשידיי
 גנושרָאפרוטַארעטיל ,טפַאשנסיװכַארּפש רַאפ רעטעלּב עקידשדוחייווצ

 ,עיפַארגָאנטע ןוא

 6--4 טפעה

 םעד רַאּפ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןופ ףליהטימ רעד טימ 1926 רַאונַאי ןיא ןּבצגעגסױרַא

 ןעלקיטרַא 19 1926 עשרַאװ .װַאטקָא ןטײז 111 136 .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיײ
 .ןדליג 4 זײרּפ .שילגנע ןיא גנַאגרָאי ןוכ טלַאװניא ןַא טימ ,ןציטָאנ ןוא

 :טלַאהניא

 .ערה ןיע -- לַאטנעיליל עניגער

 זנּכשא ןושל ןופ ּבײהנָא רעד -- רעּפיש .י
 ,שידיי סנילרעסיא -- יקסנול .ח

 = ב-סיצ---עשינענמריצל - ןאנושעמעפטעטננמקעג

 4 ןא ?
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 .לקיטרַא סיקסנול וצ תורעה -- ךיירנייוו .מ

 .שידיי ןיא ןימ רעשיטַאמַארג -- ןעזייר .ז
 ,3--1 יליפ 'דיי רעד וצ ןעגנוקרעמַאּב ןוא תופסוה---ױדנַאל .ַא

 ,ןושל=טעּפש -- יקצולירּפ .נ

 -- .ןאמטוג .ט) שידַײ ןיא 12 ןשילױּפ ןופ לרוג םוצ ןלעצסימ

 סָאד -- ,(ףיטש .נ) ךַארּפש רעזדנוא ,שידיי ,וננושל ,שטייט ,זנּכשא ןושל
 עשידיי עקילָאמַא ןַא -- .(ףיטש .נ) םירפס עשידיי ףיוא םעטסיס:ןטנענַאּבַא
 סיוא--.(רעטניוװ .ש) םיפשכמ ןוא םירדק ---.(רערעל .מ) םעלעכ ןיא הנותח
 --.(גרעּבנעדניל .י) ירד וצ -- .(יזנּכשַא .ש) רָאלקלָאפ רעװַאסירָאּפ םעד
 =נעדניל .י) קיטענָאפסקלָאפ -- (ריּפַאס ,י) שידיי ןיא רעטרעװ עשיניַארקוא

 .(.פ .נ) העדומיץצוק:ץָא --- .(גרעּב
 ,םינוקיּת -- .תועידי

 ןשידיי ןופ רעכיּברָאי עשיפַארגָאילּביּב
 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ

 ,1926 ךוּברָאי

 :טלַאהניא
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 1סיוו .ןו .רעטעלּבגָאטניײא .ן} .1926 ןיא סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ 1
 .1926 ןיא טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,טפַאש
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 ןײגוצסױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה סָאװ סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ .ןע

 ,1927 ןיא סױרַא ןענייז סָאװ רעכיּב ;/ .7 ןיא

 "נָא ןענייז סָאװ ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא סעּבַאגסיױא עשידָאירעּפ .טז
 ,א"וויי ןופ עלַארטנעצ רעשיפַארגָאילּביּב רעד ןיא ןעמוקעג

 .ןעמענ ןופ לטעצכוז .עוז

 :קורד םוצ טײרגעג טרעוװ'ס

 ,1927 ךֹוּברָאי

 4 5 'ֹב



 א אקער א יא

 טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעּבַאגסױא

 "טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ קעטָאילּביּב
 ןּבעגוצסױרַא א"וויי רעד ןָא טּביײה 38 טסּברַאה ןיא

 ,"טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ קעטָאילּביּב , יד
 סָאװ ,קרעװ עכעלטּפַאשנסיװ ןײרַא ןלעװ עירעס רעקױָאד רעד ןיא

 .סירג רעיײז ּבילוצ ןטפירש יד ןיא ןײגנײרַא טינ ןענעק

 :ןעזעגסױרָאֿפ ןענייז 9 רעטש רע רעד ןיא

 = ,ןקורד עשידיי ןופ עיפַארגָאילניּב ,יקצַאש בקעי ר"ד 1
 .1850 ויּב ה"י ןט16 ןופ קרעװקורד עשידיי ןופ עיפַארגָאילּביּפ עמוקלופ ַא
 טצונעגסיוא רּבחמ רעד טָאה םירוקמ ענעּבירשעג ןוא עטקורדעג עלַא ץוחַא
 עשידיײ  רענַאקירעמַא יד ןופ תורצוא עסיורג יד ךיוא סָאמ רעכיײר ַא ןיא

 .יטעגיסניס ןוא קרַאיײװינ ןיא ןקעטַאילּביּב

 :ַארגָאיֿב ַא טימ ןּבעגעגסױרַא -- ,םיבתּכ עשידיי סלרעּפ ףסוי 2
 .גרעּבמעל ,זעלנייו לארשי ןופ ריפנײרַא ןשירָאטסיהרוטַארעטיל ןוא ןשיפ

 - ,רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא 5 :
 : ,ךוּבלמַאז ַא

 "טפַאשנסיוו רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא עירעס
 : ףיטש .נ .טפַאשנסיװ רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד 1

 ןשידי ַא ןגעװ ןסיזעט רענליו .טוטיטסניא ןשימעדַאקַא ןשידיי ַא ןגעװ
 :1925 ,ענליװ .עגַאלפױא עטרעסעּבעג עטירד ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ
 ,טנעס 20 ,ןדליג } זײרּפ .89 ,ןטייז 0

 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוװ םעד ןגעװ גנוטַארַאברָאפ 2
 ,טפױקרַאפסיײא ,80 ,ןטיז 16 .1028 ,ןילרעּב .(1028 טסוגױא 12--7)

 ןכעלטפַאשנסיוװ ןשידיי םעד רַאפ טעברַא ראי; ייווַצ 3
 ,ןדליג 10 ןײרּפ ,8" ,ןטייז 92 ,1927 ,ענליװ .(1027--1925) טוןטיטסניא
 ,טנעפ 30.

 ( *| כ

 ,וצעצענעמעצמגפנטגיס קינד



 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידִיי ןופ סעּבַאגסױא

 1925 ,ענליוו .םיבוטמוי :1 טפעה .,סעטעקנַא עשיפַארגָאנטע 4
 ,טנעס 10 ,ןשָארג 50 זײרּפ ,80 ,ןטייז 0

 .ליו .וויטנַאטסּבוס ןופ ןימ .1 טפעה ,סעטעקנַא עשיטסיווגניל 5

 ,טנעס 5 ןשָארג 28 ןײרּפ ,80 ,ןטייז 16 ,1928 ,ענ

 :קורד ןוּכ סױרַא טײג 1028 רעּבײעטּפעס ןיא

 (רעלמַאז רַאפ לכיּבטנַאה) עיפַארגָאנטע סנױזַא זיא סָאװ

 :קורד םוצ טײרגעג טרעװ סע

 .ךוּבלמַאז ַא ,סעגַארפ עשיפַארגָאטרָא

 "שידיי רַאפ ףמַאק ןיא,, :עירעס
 קורד ןופ סױרַא טײג 1098 טסּברַאה

 :עירעס רעד ןופ רעמונ רעטשרצ רעד

 גערעּפנָאק רעציווָאנרעשט יד
 יי ד

  .טכירַאּב רעיונעג .ץנערעפנַאק רעד ןופ עטכישעגרָאפ יד
 ,תונורכז .ןעמיטשעסערּפ

 :ןסערדַא

 ץסיא2?8ץֿפטואס 2ע2צ)80161: 2ע60ו69416840 {תפלץסטוג א81:06690,
 שש. 008ט18מ/48 18, 1/מ0.

 :דנַאלשטייד ןיא

 עט. 190861:16001, 80611180/80. 8, 86:11ת--024!001

 :עקירעמַא ןיא
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 גאט רעי
 ס

 סולפנייא ןטסערג ןטימ גנוטייצ יד
 | . ,ןדיי רענַאקירעמַא ייּב

 ךיז םורַא טרירטנעצנָאק "גָאט , רעד
 ןיא תוחוּכ עקידנפַאש עטסעּב יד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןופ גנולגיּפשּפָא יד זיא "גָאט, רעד
 ףיוא שינעעשעג רעשידיי רעדעי
 ,טלעוו רעצנַאג רעד

 ??גָאט , םעד ןפַאש סָאװ רעלעטשטפירש יד

 ןיקשורטעיּפ ,ש ןייּבשריה ץרּפ ץיבוא ר"ד
 גרעּבנרַאפ .ק ר"ד ןײטשנײװ ןָאירעמ דנַאלזייא .ר
 ןירלעז רדנסּכלא ושָאטַאּפָא .י

 ָאקשָאפ ,י : א
 אמשיי : { 3 : ק יקסוָאלטישז .ח ר"ד ןארפ= =

 = : ןיקייח .י םענַאדַאּב ַאדיײֵא ר"ד
 9 םיוּבנענעט ףסוי ר"ד ןילודָארַאב .ל ארפ . שי

 ןיקמורפ .א תן עה ןיניירּב ןבואר
 - ןַאמרעקוצ .ז .ש 6 0 גרעּבדלַאג .א

 ןָארטיצ .ל .ש קיל .ם  !טכולָאנ נ ר'ר
 ןירּבָאק ןָאעל : 2 בילטָאנ .ש

 = יא יי החע דו ּבולָאנ .ל .ש
 קינלַארָאק .א ר"ד : : :

 ןעיק ַאלעדַא רעגינ לאומש עי י 3
 8 3 ן ןל ָאג ּס 0 יש

 ן .א ןינָאס .א ר"ד ץנַאלג ןרהא
 רלעפנעזָאר .ש םינָאלס לאו וװָאמיד ּפיסָא לעפנעזָאר ינָאלס לאוו 2

 ןיקסַאר יער טימס .ּב ַארַאק .לָאגניד ,ם

 ןיקסַאר לואש עּבלע ןָאעל שינעה .מ
 ןיּבור 8 ,א ןייטשּפע .א =ַארָאה ,א ,ש רוד

 ןיימשניּבור ,ה ,צ יקסניּפ רוד יקצעד



 ,ד ;א ||

 איש צסממ

 ו901 ןיא טעדנירגעג
 77--19 םסשעאצ,

 ןופ גנוקילײטַאּב רעד טימ ךעלגעט טניישרע
 / :רעטעּברַאטימ עקידנגלָאפ

 זוגָא
 רעגוא היעשי
 ךאּברעיוא םירפא
 ןַאמלוא ַאטרעּב
 (עשרַאוװ) ןרָאהניײא .

 (עטיל) יקסנאקרא .+
 קנַאּב ףסוי
 ןייטשקוּב .א
 (עינעמור) ךלעפמולּב .א
 םולּב לאומש
 (םילשורי) םיבוט ןֹּב המלש
 ןילרעב ריאמ ברה
 ןּוַארּב לאכימ
 רענערּב ַאטינַא

 (יטיס ָאקיסקעמ)

 .יסוי-רּב
 דלָאג .נ

 (רָאטקַאדער;ץנַאניפ) 1
 גרעּבדלָאג .ּבֵא |}

 ןאמטוג םייח
 (רעקידעּבעל רעדו

 . ןײטשטַאלג .י
 (דנַאלטעל) ץרעג .8

 יקצילַאד ,מ .מ
 יקסווָאּבוד .3 ר"ד
 קורד דוד

 (ןירָאג) ָאדיױג טעּבַאזילע
 (ןָאדנָאל סדה בקעי
 ץיוװַארָאה קחצי

 ץיוורוה םייח |
 (זירַאּפ ןַאמרעה .נ

 ןַאמטייװ .ק
 קינרעיװ ץרּכ
 ףָאקטָאלָאז ןָאעל
 רַאז +י
 רעצעז .צ .ש
 רימידַאלװ

 יקס

 ץיװַאנרעשט .ש
 (ביבָא:לּת)

 ןַאסדוי .ש
 הפי .ש בקעי ר"ד
 ץּכ ןויצ:ןּב
 (ןָאדנָאל) סורַאזַאל .נ
 אירול לחר
 טוענעשעקו ןַאמרעּביל ,מ
 וַָאדיגַאמ בקעי
 -גאלסאמ .ה .צ 'װער

 יקס

 סעשַאגרַאמ ףסוי
 ינודקומ ,א ר"ד
 רעלקעמ .ל .ד

 : ניטַאּבַאשז

 ױדרָאנ ַאטקַאמ
 ןָאזנעסינ .א
 ץשולס .ג יּפָארּפ
 םיוּבלעּפע .ּב
 (יו) ןָאסניקטע ר"ד
 ןָארּפע .ל
 יקצַאחָאּפ .וו
 ןַאֿמשיפ .י
 ןַאמשיילפ אביקע
 ןַאמרעקוצ סַאיליװ

 (ןָאדנָאל)

 .ןַאלּפַאק םירפא
 ןַאמסוק ןַאעל
 םיוּבנעשריק בקעי
 (ןילרעּב)  ןוַאנילק .י
 (םילשורי) ןילביר רזעילא

 ןילביר השמ
 (ענליוו ןעזייר ןמלז
 | יקצואװער .א
 | ןױל טילַאש ןַאעל
 ֹו לאבוש פיליפ

 (רעשטיט לוקס ַא)

 רעוש .א
 ןייטש 2:

 ןיוולעש .ּב



 גַאלרַאֿפ

 שטיװָאקנַאי סקַאמ
 179 ם88פ1 םםתסאתתיש 4+צ ,

 אטש צ+0ת4, א. צ-
 ןרַאלָאד ;סיֹוׁש םייח

 190 (דנעּב 4) עטכישעג עשידיי עסיורג יד

 .רָאפ ןוא רָאטַאמַאלקעד רעשירַארעטיל
 70 420 -- == == זה ז+ -- רעזעל

 :לאסרעגניא טרעּבאר
 75 .40 -- == == --ונּבר השמ ןופ ןתועט

 :רעיוהנעּפאש .ַא

 ערעדנַא ןוא ,"ןבעל ןופ המכח יד,
 2,400 -- --= -- == זה ד- ןעייסצ

 :טנַאקיזומ ר"ד
 2.5 סערעּפָא 40 טימ ךוּב-ערעּפָא עיינ סָאד

 :ַאזָאניּפש ךורּב

 2,858 -- טַאטקַארט רעשיטילַאּפ-שיגָאלָאעט

 ןייּפ סַאמָאט
 900 -- -- -= דנַאטשרַאפ ןופ טייצ יד
 :סנַארפ לאטַאנַא

 200 == םיכָאלמ יד ןופ דנַאטשפױא רעד

 :װעשַאּביצרַא .מ
 1:5 יה יה הוה היה ידך == ןינַאס

 1420 -- == == == י- יה = ןענָאילימ
 1400 --- -- -- -- ז++- = = -ןױוּפ

 2.80 --(דנעּב 2 ןיא) ךירטש רעטצעל רעד
 :ךלייוו רַאקסָא

 140 -- -- יערג ןַאירָאד ןופ דליּב סָאד

 :העיערדנא דינאצל
 70 -- - =- --רעטכעלעג רעטױר רעד
 : ;ןַאלָאר ןעמַאר

 178 -= -- .איװליס ןוא טענַא רעטסעװש

 2,28 -- -= ןלײט 3 ןיא ןַאמָאר ,רעמוז

 :יקסוציַאטסאד .פ
 1400 --- == -= == -- ןשטנעמ עמערָא

 2 ןיא) עטקידײלַאּב ןֹוא עטקירעדינרע
 2400 -- --= == == זה ד- (דנעּב

 2.80 (דנעּב 2 ןיא) ףָארטש ןוא ןכערּברַאפ

 2:0 (ןטײז 1000 ,דנעּב 2 ןיא) טָאידיא

 :ָאגוה ראטקיוו
 2:09 (דנעּב 2 ןיא) טכַאל סָאװ ,שטנעמ רעד

 :גרעּבדנירטס טסוגיױא
 1,980 -=  == == ראה העמיפ צטױה סָאד
 :לערָאפ .א 'ּפָארּפ

 2 ןיא קידנעטשלופ) עגַארפסטכעלשעג
 4400 == === = וה = (דנעּב

 :יקסוועשיּבישּכ ,ס

 180 -- -- -- -- .רעדניק סלװײט סעד

 :ָאקנעשטיניװ

 200 -- + -- -= ןײלַא ךױ וצ ןעלרע

0 

 ן: ַאז-טסנ יק

 ןר-קר + {רעכיִּ
 ;רעלעטשטּפירש רעשידיי רעד

 ריי .וו עשטיא

 טנפעעג טָאה

 .טפעשעג-טסנוק ןיא =ךֹוּב א

 ןטסימרַא ,רעּבירש ,רעועל

 ךיז ןענָאק ןרַאקעטָאילּביּב ןוא

 ןנעװ זדנוא םימ ןּבײושכרוד

 ,םינינע:מ סנוק ןוא רע כיּב
 :סערדַא

 1, לז םזממתאז א , 239 13.121מ 84.,

 אקיש-צסתא - א. +;

 (סטפיסטספסססססססטסןטססססס סט סט סט ס אס ט עסט סט סט סןסס סט סס סט סט סט סט סט סט ס סט סא טטטססס-נט טיט
 : ו סססשהססססססססס}ססססס סט י;סססס סט סט ס סט סט סט סןטססס סט סט 0 סט סט סט סט סט סט ס סט סט סט 000 00 0 0 0 0
 דיינע בלעק 9 יי +)

 ןיקסדיל יו

 גנולדנַאהכוּב
 ןופ רעגַאל רעקידנעטשלופ ַא
 עּפָארײא ןיא ןענישרעד רעכיּב
 רעטסערג רעד .עקירעמַא ןוא
 רעכיּבנרעל ןופ לַאווסיוא
 ןוא רוטַארעמילרעדניק ןוא

 .םירישכמ-לוש -ײלרעלא

 -רעד טשרע רעזנוא טרעדָאפ

 .גָאלַאטַאק םענעניש

 1, 110583 , 202 עט. 8ע086ש68צ

 ןאקיע-+ 08. 72
 י"א י"א

 0 טיש = - 046



 טנעמַאנַאּבַא רעד ןעמּונעגנָא טרעװ סע וו

 ןשיפַארגָאילּביּב -שיטירק םעד ףיוא

 לי יא נב. רענש6 ז--;,ש דו ח

 עשרַאװ ,"עגיל-דוטלּוק  גַאלרַאפ ;רעּבעגסױרַא

 :עיצקאדע ר

 ןַאדזַאק .ש.ח ,רענרּומכ .י ,ּברַאפרעּבליז .מ

 רעֶמײנַאּב רעד ןּופ ןרעמּו 6 עמשרע יד ןיא

 :טקילײמַאּב ךיז ןּבָאה "ט לע װ-רע כיּב;

 ,רידא-ןב השַאטאפא 2 ששיעאקינא .י

 ךּורֹּב ,ּבמָאלַאג .א ,שטיװָאקרעּב .י
 סקַאמ ,ןײטשטאקנג ףס .,ןַאמואקד

 קלַאפ ,ךילרש-ַאװָאנּבּוד .ס ,רעלעג
 חי דעפנ יה זי 2 2 .ןכטכ צה

 -.רעבליה .םי,רטשביה .ש .יקסנישטק יו

 ,רעװָאקירעשט .א ,ינרַאשט .ד ,ּברַאפ
 .טשהעק .7 ,רשנהומכ " יקסנושאי י

 ,רעגינ.ש ,ןָאסלעדנעמ .ש ,רעווָאקַאמ .א
 ברקסש" ,בהטבכנעלרש איקיא .קיהפ סקצאמ

 ,רעסקַאלפ .מ ,ןַײטשלשקניפ ָאעל ,טַאּפ

 האק .2 ןאעזאק .ש ה גדשרניפ
 8 ד ד ,ץקאבש 17 .28 .טבזצאק הלמקא
 ,טרָאּפָאּפַאר .י ,שטיװַאר .מ ,קַאּבָאר .א

 :העפיש .י יד + ,םייאש .8 ;ןיבול
 א א ר 5

 תן יה 56 !- טיט 2 עקמ שאנ נָא כא
 ,1.50 רָאי :/פ ,ןרליג 14 רָאי ַא :ןליוּפ ןיא

 .ןדליג 1,50 רעמונלצנייא ,,ןדליג 4 .רָאי 4
 ,1.25 רָאי !/2 ,.לָאד 2,50 רָאיַא :דנַאל סיוא ןיא

 ,טנעס 20 רעמּונלצנײא ,םנעס 65 רָאי 4

 ;ס ע ר ד א

 11(18 .1618-1 וס2  ט(3852ה80, 1.857װ0 40 זה 1
 ק. א 8 ;טלענ רַאפ

 "טלעוו:רעכיב,

 כ3/ שצשי



 עשראװ ,עגיל-רוטלוק גאלרַאפ

 .ןּופ קרעװ עלא
 שא םול ש

 ןמיײז

 152 לטעטש א ) 1
 104 הנ המלש 'ר )

 222 ןקסערָאמּוה ןּוא רעדליב {|
 8 דרע ןּוא למיה ןו|
 26 עקירעמַא ןע
 294 ןטלעװ ײװצ + /
 204 רעצ ןּופ ךּוּב סָאד .צ|
 204 לארשי ץרא עץ
 26 ירעמ צץןוו
 292 ךיז ּוצ נעװ העד ..ןא
 24 סעזָאמ לקנָא - א
 248 בנג עקטָאמ  א|
 14 עיליטסאק ןּופ ןירעכַאמּפושיּכ יד ) א/|

 196 םשה שודק )
 194 ןעגנּולײצרעד עײנ- 1
 208 רעטּומ יד .-א|/
 24 ןעמַארד עשילּביב אש/
 240 ןעמַארד עלַאיצַאס .אע/}
 240 ןעמַארד עלַאנַאיצַאנ אע/|
 ,רעקידניז רעד ,םָארטש ןטימ ,םישרוי יד )אש

 200 ןענַארַאמ ,רעטניװ םּוא )

 152 ליײטרוא:םױמ ) אוא
 : 152 ןעמוקקירוצ סרערעדעל םַײח ))

 236 לַאװק ןייא ןופ ..אא
 268 טנגּוי רַאפ ) .- 881

 144 שמּוח ןּופ ךעלהשעמ )

 116 טינַאפש רעּביא עזייר ןייפ 1
 | 122 : הּבומ רעד

 ֹא ןטפעקקההעזולעטזזזצעז קו נרקקל רק



 - עשרַאװ ,"עגיל-רּוטלוק,.גַאלרַאפ

 ע0טכישעג:רושַארעשיל ןוא עשכישעג

 וװָאנּבּוד ןועמש .ּפָארּפ
 קלָאפ ןשידיײ ןּופ עטכישעג עטסיינ יד

 -? 1815--1789 עיצַאּפיסנַאמע עטשרע יד :דנַאּב רעט41

 עיצַאּפיסנַאמע עטייװצ ןּוא עיצקַאער עטשרע יד ;דנַאּב רעט2

5+--1881 

 1914--1881 עיצקַאער עטייוצ יד :דנַאּב רעט3

 ןטײז 1212 רעַדנעב 3 עלַא

 קירע סקַאמ
 רּוטַארעטיל רעשידיי רעד ןּופ עטכישעג יד

 הפוקּת:הלּכשה רעד זיּב ןטיצ עטסטלע יד ןּופ

 סעידָאלעמ ןּוא רעדליּב 35--טַאמרַאפ רעסיורג ןטייז 8

 + רעּפיש .י ר"ד
 עמַארד ןּוא טסנּוק:רעטַאעט רעשידיי ןּופ עטכישעג

 | 1750 זיּב ןטײצ עטסטלע יד ןופ :דנַאּב רעט1

 || 1750 זיּב ןטײצ עטסטלע יד ןּופ :דנַאּב רעט2

 ,קיטַאמַארד-סקלָאפ עשידיי :דנַאּב רע 3

 .ז 176 טַאמרַאפ רעסיורג ,טרירטסּוליא ךייר

 קנּורט ; ?
 :יל רעשידיי רעד ןיא םזילארּוטַאנ ןּוא םזילַאעדיא

 ערעזנּוא ןּופ ןגעװ ןּוא ןצנעדנעט יד) רּוטַארעט
 ןטײז 224 (רעלעטשטפירש עשידיי ענרעדַאמ



 /װװט

 א

 וו

 עשרַאװ "עגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ

 גרעּבמָאנ יד ,ה

 - עטלמאזעג
 יי

 -טסיסְרּוק א ןזוה שידיסח א ןיא } גרעּב ןשיװצ :דנַאכ רעםש רע
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